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  املقدمةاملقدمة
  

ضت الدعوة اإلسالمية إىل حمالت دعائية مضللة، واىل ر منذ انطالقتها األوىل، تع

من قبل املرشكني يف مكة، واملنافقني واليهود يف املدينة وما حولها، كام  حرب نفسية مخّربة

.)1(ليوم إىل الحمالت الدعائية املضللة، والحرب الهّدامةتتعرض األمة اإلسالمية ا
 

وتأيت 

  .اإلشاعات واألكاذيب واألراجيف يف مقدمة املخطط

  !حة ر فام أشبه الليلة بالبا

  !.ضو اليوم بأساليب مرجفي األمس ر وما أشبه األساليب امللتوية التي يقوم بها مغ

األسلحة الفتاكة، والقفزة الكربى  نا الراهن، ورغم التطور الهائل لتكنولوجيايف عرص 

فإن اإلشاعة تبقى من أهم األسلحة يف أوقات الحروب بصفة .. يف مجاالت اإلعالم الدعايئ

خاصة، ولهذا ظلت اإلشاعة يف موقعها التقليدي تتصدر أجندة الحرب النفسية، بل ما تزال 

  .تُعّد أشدها فتكاَ وأخطرها تأثريا

نبأ ما قبلكم وما بعدكم وحكم ما (، فيه )2(}يانا لكل يشءتب{وملّا كان القرآن الكريم 

، كام يقول )4()ال تفنى عجائبه وال تنقيض غرائبه، وال تُكشف الظلامت إالّ به(،  )3()..بينكم

فقد تضمن إشارات عديدة .. ، ناهيك عن كونه كتاب املسلمني األكربعليه السالم  اإلمام عيل

وتطرق إليها يف أكرث من موقف تعرض إليه  -يحا أخرى يحا تارة وتلمترص -إىل اإلشاعة 

  املسلمون، خالل مسار مواجهتهم الضارية مع قوى الرشك

                                                 
 .25مرتكزات أساسية يف اإلعالم القرآين،ص : سسة البالغمؤ )1(

 . 89: النحل )2(

 .313: نهج البالغة، قصار الحكم )3(

  ح-18.0الخطبة : ن.م )4(
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  .والجاهلية والنفاق 

املتني، هوية نحملها بفخر  الـلـهآن حبل ر وعليه؛ ال مندوحة لنا سوى العودة إىل الق

.. قتدي بهديه، ونسرتشد بأحكامهواعتزاز، وكهفا نلوذ به؛ نستنطق آياته، ونهتدي بتعاليمه، ون

ومن هنا تأيت رضورة تسليط الضوء عىل ظاهرة اإلشاعة؛ مصطلحا ومفهوما، أشكاال ومراحل، 

وصوال إىل الفكرة املحورية لهذا الكتاب التي تتناول معركة أحد .. سيكولوجية وأهدافا

ة، بسبب إشاعة منوذجا، بكل ما حفلت به من دروس وعرب، وما أفضت إليه نتائجها املحزن

مغرضة أطلقها خصوم اإلسالم، يف ما كانت املعركة املحتدمة عىل وشك أن تضع أوزارها 

  !مدوٍّ للمسلمني، بيد أن الرياح جرت مبا ال يشتهون بانتصار

آن الكريم مواطن الخلل ونقاط الضعف والقوة يف تلك املعركة، ر لقد شّخص الق

املثبطون واملرجفون من دور تآمري حاقد، فاضحا  وركّز عىل خطورة اإلشاعة ، وما يقوم به

حينام , مستنكرا حركة االرتداد النفسية لدى البعض , أساليبهم املاكرة ونواياهم الرشيرة

لوال ثبات ثلة من , فرست الشائعة كالنار يف الهشيم ,  )!إن محمدا قد قُتل( :هتف الهاتف 

وبذا فّوتوا عىل , بصالبة ووعي وبصرية  قاباألعاملخلصني الذين واجهوا حركة االرتداد عىل 

  .وهي ملَّا  تزل يف مهدها , عىل حركة الرسالة  لإلجهازاألعداء فرصة مثينة 

وتلّونت , بل تنوعت أساليبها, ية مل تقف عند حد رعىل أن املواجهة النفسية الضا

التي كان يطلقها أحابيلها، ونجد الخطاب القرآين تضمن إشارات إىل مناذج عدة من الشائعات 

يف القرآن  باإلشاعةأننا قمنا بتغطية كل املواضيع املتعلقة  وال نزعم, الخصم بني حني وآخر 

  .واكتفينا بنامذج منتقاة نرى أنها تفي بالغرض املطلوب , فقد أغفلنا العديد منها , الكريم 

سالة آن عن الحرب النفسية التي يشنها الخصوم عىل الرسول والر ر لقد تحدث الق

  ، ليضع أمامهم حقيقة املعركة بكل أبعادها، وليثبت موقفهالـلـهوالدعاة إىل 
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وكال نقّص عليك من أنباء :(إنه يوّضح ذلك بقوله. وليزّود األتباع باملناعة النفسية 

  ).الرسل ما نثبّت بِه فؤادك

ب النفسية التي استخدمها أعداء الدعوة اإللهية ر إنه يتحدث عن كل حاالت الح

ولتسمُعنَّ من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أرشكوا أذى :(فيقول عىل مّر العصور،

  ).كثريا

ات الحمالت املضادة أوضح وتعزيزا ملوقف الجامعة املؤمنة وصيانتها من تأثري 

القرآن الكريم موقفه من اإلشاعات، وكيفية التعامل مع أساليب الحرب الدعائية، وخاصة 

نرانا بحاجة   ظرف مفصيل، ميثل أحد  أهم محطات تاريخ اإلسالم وأعظمها، الاإلشاعات يف

هذا املنهج القرآين،  ونحن نخوض غامر حرب رضوس تُشن  استحضارإىل التأكيد عىل رضورة 

  .علينا، يف أكرث من جبهة، ويف أكرث من خندق

  

  .يتوّىل الصالحني  الـلـهو 

  



 

10 
 



 

11 
 

  
  
  
  
  

 إشارات موحية 
 يف الحرب النفسية



 

12 
 



 

13 
 

  

  قدميةقدمية  جتامعيةجتامعيةااظاهرة ظاهرة : :   اإلشاعةاإلشاعة
  

األهمية ، ويضاعف من هذه ة اجتامعية بالغة ر ظاهRumor  )الشائعة(اإلشاعة أو 

وهي أيضا  .األهمية شيوعها يف كل زمان ومكان ، وأنها مسلك مألوف من مسالك  الجامعات

فقبل اعتامد الكتابة ،كانت املشافهة هي قناة التواصل .يخأقدم الوسائل اإلعالمية يف التار

وكانت الشائعة وسيلة لنقل األخبار وبناء السمعة أو  .الوحيدة يف املجتمعات

فهي ظاهرة اجتامعية ُوجدت منذ أن ُوجد اإلنسان .  )1(تقويضها،وتأجيج الفنت أو الحروب

واملكتوب، ونوع من أنواع االتصال عىل األرض، وشكل من أشكال االتصال اإلنساين املنطوق 

لذلك حظيت باهتامم علامء . الشخيص والجامهريي ، وأداة من أدوات الحرب النفسية

االجتامع والنفس والسياسة واالقتصاد واإلعالم، ملا لها من تأثري كبري عىل حياة املدنيني 

  . )2(والعسكريني يف السلم والحرب

 بالنسبة إىل العامة ظاهرة غامضة وشبه تستحرض )إشاعة(ذكره أن كلمة  رالجدي

فاإلشاعة تطري وتزحف وتتعرّج وتعدو، وهذا ما . سحريّة، يعكسها تحليل املفردات الرائجة

يجعلها عىل املستوى املادي أشبه بحيوان مباغت ورسيع الحركة، يتعّذر أرسه، وال ينتمي إىل 

نويم املغناطييس، وخصوصا أنها تبهر أما تأثريها يف البرش فأشبه بالت. أيّة فصيلة معروفة 

  .)3(وتغوي، وتسحر األلباب، وتلهب الحامسة

ة من وسائل الدعاية السوداء، وأداة رئيسية من ر من هنا تُعد الشائعات وسيلة مؤث  

أدواتها، ألنها تعمل عىل بث الذعر والكراهية، وتحطيم الروح املعنوية، وإثارة عواطف 

خاصة يف أوقات الحروب واألزمات، حيث يستويل عىل الناس الجامهري، وبلبلة أفكارهم، 

  .)4(الخوف والرعب

                                                 
 .13نويل كابفريير، الشائعات، ص –جان  )1(

 .5إبراهيم أحمد أبو عرقوب، سيكولوجية اإلشاعة، ص. د )2(

 11ص. س. الشائعات؛ م )3(

 13: ريد محمود عزّت، بحوث يف اإلعالم اإلسالمي صمحمد ف. د )4(
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ب النفسية ،إْن مل تكن من أفتك ر ويف ضوء هذا؛ فاإلشاعة سالح من أسلحة الح

السيّام وأن اإلشاعة معلومة  )1(أسلحة الحرب النفسية، ملا لها من خاصيّة االنتشار الرسيع

غتها وإنتاجها وتسويقها يف أوكار رسيّة يحيطها الغموض مجهولة املصدر عادة، إذ يتم صيا

  .واإلبهام

وعىل ما يبدو أن الشائعة التي ..لدينا معلومات كثرية عن الشائعات رلهذا ال تتواف

 تُعترب حدثا غامضا وشبه سحري ال تزال تشّكل فضاء مبهام، ورمبا يصّح تشبيهها مبجاهل

  .)2(كابفريير الربازيلية، عىل حد تعبري )ماتو غروسو(

يف  - ، فإن اإلشاعة )3(السيئة تنترش رسيعا جدا، كام يقول شكسبري روملّا كانت األخبا 

ويتداول .. تحظى من قطاعات عريضة أو أفراد عديدين باالهتامم -وقت األزمات والحروب 

تمثل ، وي)4(الناس اإلشاعة ال بهدف نقل املعلومات بل بهدف التحريض واإلثارة وبلبلة األفكار

سالح اإلشاعة يف خرب مدسوس كليّا أو جزئيا، وينتقل شفهيا أو عرب وسائل اإلعالم، دون أن 

  .)5(يرافقه أي دليل أو برهان، ويقصد به تحطيم املعنويات

ففي زمن الحرب، ميكن العدو وآذانه .بك يف اإلشاعة هو إمكان إثبات صّحتهار إن امل

ويف . معرفة بعض الحقائق املخفيّة،من خالل اإلشاعة الوهمية، أو ما يُعرف بالطابور الخامس،

  .هذا داللة كافية،عىل أن اإلشاعة تقوم أحيانا عىل أساس صحيح

ى ،الالفت أن اإلشاعة كثريا ما تصلنا عن طريق صديق أو زميل أو ر من جهة أخ

ومْن . قريب ،ليس هو الشاهد املبارش عىل الحث املنقول، إمنّا هو مجرّد صديق لهذا الشاهد

  عساه يكون أكرث صدقيّة من الشاهد املبارش؟ وأي دليل منتظر يفوق

                                                 

 .70: فهمي قطب الدين النّجار، اإلعالم والبيت املسلم )1(

  .13الشائعات، ص )2(

 "the bad news spread very quickly: "ورد النص يف إحدى مرسحياته هكذا )3(

 .134: ياسة العامةأحمد بدر، الرأي العام، طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره يف الس. د )4(

 .423: 3عبد الوهاب الكيايل وآخرون، موسوعة السياسة . د )5(
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الواقع أن هذا الشاهد املبارش أشبه بصحايف عفوي وال . شهادته صدقيّة؟ 

  .   مبال ٍيدفعه إىل رسد الحدث حّبه لآلخرين ،ورغبته يف أن ينقل إىل أصدقائه ما رآه أو سمعه

ب النفسية، وأثرها التخريبـــي يف متاسك عرف اإلنسان الحر  رفمنذ أقدم العصو 

الشعوب واألمم والجامعات واألفراد، خصوصا يف حالة الحروب واألزمات والتحوالت 

االجتامعية واألحداث الجديدة، فاستخدمها كسالح هّدام يف رصاعه الفكري والعسكري 

  . )1(الخ...والسيايس واالقتصادي 

ية، وتطورت مع تطور املجتمع، البرش وقد وجدت اإلشاعة حيث وجدت املجتمعات

وتبلورت يف ظل كل حضارة وثقافة، فأخذت أشكاال متنوعة، وقد لعبت اإلشاعة دورا يف 

. )2(التاريخ، فأّدت مثال إىل موت سقراط بتهمة تحريض الشبان يف أثينا عىل التمرد والعصيان

اطرة الرومان كانوا يعانون إن أب: )سيكولوجية اإلشاعة (يقول ألبورت وبوستامن يف كتابهام 

من اإلشاعات التي تنترش بني سكان املدن والقرى ، من أجل ذلك قام كثري من هؤالء األباطرة 

باستخدام حرّاس اإلشاعات ، لالختالط بالناس وتجميع اإلشاعات التي يتناقلونها، وإبالغها 

  .)3(لإلمرباطور، فضال عن إطالق اإلشاعات املضادة

يف القرون الوسطى، نتيجة للمغاالة يف رواية قصص املعجزات وب، ر وقامت الح

  .وكان لها دور يف التعبئة النفسية يف أوربا إبّان الحروب الصليبية. والجرائم واألسالب

قرن (النهضة األوربية، وتحديدا يف القرن الثامن عرش الذي يطلقون عليه  يف عرص

ما سواها، وتأليه العلم وتفّيش اإللحاد، فإن  ، ورغم النزوع إىل تحكيم العقلنة عىل) األنوار

طوال  فعىل سبيل املثال؛ رزح الشعب الفرنيس،.شبح اإلشاعة كان يفتك بالرأي العام كالوباء

ذوت خاللها سنابل القمح،  القرن الثامن عرش، تحت وطأة ست دورات طويلة من القحط،

  وإذا باإلشاعة تنطلق. قبل موسم الحصاد،وارتفعت األسعار

                                                 
 .املرجع السابق: مرتكزات أساسية يف اإلعالم القرآين )1(

 .املرجع السابق: موسوعة السياسة )2(

 .الرأي العام؛ مرجع سابق: أحمد بدر. د )3(
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عىل نحو منظم موحية مبؤامرة مرّوعة لتجويع الشعب، يقف وراءها امللك  

وقد رأى بعض املؤرخني ، .واملرصفيون واملوظفون املحليون وضباط الرشطة وأصحاب املخابز

يف هاجس املؤامرة هذا نوعا من الُذهان الجامعي، أو مبعنى أدق ؛ ذهان الهلوسة املزمن 

  .تخلّف العقيلالذي يكون دليال عىل حال ال

الفرضية (من السهل االقتناع بفرضية املؤامرة ،ألنها : )كابالن(ار ما يؤكده ر وعىل غ

فعندما ينظر رجال القرن . الوحيدة عىل ما يبدو التي تأخذ يف نظر االعتبار طبيعة األزمات

عّدة والواقع أن عوامل .)تتجمع ،كأنها قطع أحجية(...) الثامن عرش حولهم ، يكتشفون وقائع

تأيت لرتّسخ الشكوك يف السياق الواقعي،ومنها عىل سبيل املثال؛ الرشكات واملضاربة 

وقد حدث أيضا أن اُلقي ببذور القمح يف النهر، تحت . واالحتكارات وتورط أصحاب النفوذ

فالحياة يف ظل النظام القديم كانت تفيض بدسائس تُحاك يف البالط املليك، .ذرائع مختلفة 

لكن .وبناء عليه ، كانت العنارص القابلة للتصديق متوافرة بغزارة. ظام اإلقطاعيوأروقة الن

  .   )1()وحدها فرضية املؤامرة كانت تسمح بربط هذه العنارص

اإلشاعة التي ساعدت عىل اندالع الثورة  - ذات الدالالت - يخيةرومن األمثلة التا

ود العاملون يف جيش الهند الربيطاين فلقد كان الجنود الهن. م1857الهندية ضد بريطانيا عام 

، وكان عليهم خالل الرمي أن ينزعوا )املاسورة(يستخدمون بنادق متأل من فوهة السبطانة 

بأسنانهم الورق املشّحم من طرف كل خرطوشة، حتى يسقط البارود يف سبطانة البندقية، 

مر، إذ انترشت بني قبل وضع املقذوف يف مكانه، واعتمدت اإلشاعة التحريضية عىل هذا األ 

الجنود املسلمني إشاعة تقول بأن الشحم املستخدم هو شحم خنزير، وخيّل للهندوس بأنه 

شحم بقر، وقد حاول اإلنكليز وقتذاك إقناع الجنود بالقيام بأنفسهم بتشحيم ورق الخرطوش 

  .)2(بالسمن النبايت

                                                 

 .99الشائعات، ص )1(

 .موسوعة السياسة؛ مرجع سابق )2(
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  :تزايد  دورها  يف  العرص  الحديث
  

ت أساليب اإلشاعة، وكانت فرتة الحرب العاملية الثانية الحديث تطور  ويف العرص

مرسحا مكثفا النتشار الشائعات عىل نطاق واسع، خاصة وأنها استخدمت كسالح ذي حّدين؛ 

وهذا ما يستدعي مزيدا من تكثيف الجهود لتحليل هذه الظاهرة . لإلقناع واالستفزاز

راسة واالهتامم، ملا لإلشاعة من أثر كبري يف تحتاج إىل املزيد من الد(االجتامعية، التي ما تزال 

لذلك . حياتنا كأفراد وجامعات ومجتمعات وشعوب وحاكمني ومحكومني يف السلم والحرب

درسها علامء النفس كظاهرة نفسية، وعلامء االجتامع كظاهرة اجتامعية، وعلامء االقتصاد 

 عىل الجامهري، من حيث تغيري كظاهرة اقتصادية، وعلامء اإلعالم كظاهرة إعالمية، لها تأثري

  .)1()معلوماتهم واتجاهاتهم وسلوكهم

ة أكرث التصاقا بأجندة الحرب النفسية، لذا نجد أن موضوع اإلشاعة ر وملا كانت الظاه

فلقد الحظ . من املواضيع التي اهتم بها علم النفس بشكل متميّز منذ الحرب العاملية الثانية

النفسية أن اإلشاعة وسيلة هامة من وسائل الحرب النفسية علامء النفس واملهتمون بالحرب 

يفيد منها العدو الذي يوعز إىل عمالئه ببث اإلشاعات التي تبلبل نفسيّة الجامهري، وتفقدها 

ولذلك عكف علامء النفس عىل درس . ثقتها بحكومتها، وتشككها بجيشها وقواتها املحاربة

  .)2(منذ أن تُطلق إىل أن تنترش اإلشاعات وعوامل انتشارها، وما يحدث لها

مهندس  - س الدعاية السياسية اإلشاعة اهتاممها الكبري، وهذا غوبلز ر وقد أولت مدا

إذ كان يجمع الشائعات املتجولة بصورة . منوذج شاخص يف هذا االتجاه -الدعاية الهتلرية 

  منهجيّة، وينظم دعاية مضادة لتحييدها، سواء من خالل االتصال

                                                 
السنة الخامسة، العدد الثاين، ربيع ) أمريكا(، دورية قراءات سياسية "سيكولوجية اإلشاعة"اهيم أحمد أبو عرقوب، ر إب. د )1(

 .103م، ص 1995هـ ـ 1415

 .67ص.1996سبتمرب ). 94(فاخر عاقل، سيكولوجية اإلشاعة ، مجلة العريب، العدد . د )2(
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، أم من خالل الصحافة املطبوعة والراديو والسينام، أو أنه كان يلجأ إىل الكالمي 

  . أجانب، وهم عموما من املحررين املحابني )شهود(

بالنسبة للنبوءات والتنبؤات والتنجيم مل يكن غوبلز يرتدد يف إعطاء  روكام هو األم

حول مهارته يف هذا هناك مثال متميز . تلك الشعوذات تفسريا رسميا مالمئا لخطط الرايخ

م، انترشت شائعة حول إعدام عدد من كبار شخصيات النظام، 1943يف نهاية صيف : املجال

وعمد غوبلز إىل املزايدة عىل هذه الشائعة، فأعطى أمرا لقطاعاته املتخصصة بنرش شائعة 

اسبة، وهذا ما أحدث انفعاال كبريا ويف اللحظة املن. مفادها أن هيملر نفسه قد اعتقل وأعدم

عاد هيملر إىل الظهور يف كل مكان، مام أّدى كرضبة مقابلة، إىل تدمري مجمل الشائعات التي 

كان األمر يكمن يف تحطيم شائعة كاذبة، من خالل شائعة أخرى . انترشت حول هذا املوضوع

  .)1(تفوقها كذبا، ولكن من املمكن إثبات أنها عارية عن الصحة

كتها ر ء تقوم بدعاية سياسية مضادة، ولجأت يف معقبال ذلك، كانت أجهزة الحلفا

ضد الخصم إىل أسلوب تحليل الوسائل والخدع التي تلجأ إليها الدعاية السياسية املعادية، 

 Institute For )معهد تحليل الدعاية السياسية(وفضحها أمام الجمهور، وهذا ما سعى إليه 

Propaganda Analysis كية، خالل الفرتة املمتدة بني عام يف الواليات املتحدة األمري

  . م1939م، وعام 1937

ضد كل نوع من أنواع الدعاية السياسية،  روحاول هذا املعهد أن يحّصن الجمهو 

كذلك أنشأ صحفي أمرييك، خالل . معلاّم إياه كشف الخدع الرئيسية التي يلجأ إليها الخصم

حيث مل يكن يكتفي بتكذيب  )ة الشائعةعياد(الحرب العاملية الثانية، زاوية أطلق عليها اسم 

األنباء املزيّفة التي تُيسء إىل معنويات السكان، بل كان يقوم أيضا بتحليل نفيس لهذه 

  وقد .)2(الشائعات بغية كشف العوامل التي ولّدتها وسّهلت تداولها

                                                 

 .1989، دمشق 82: إلعالم الجامهرييفريال مهنا، تقنيات  اإلقناع يف ا. د )1(

 .67: غي دورندان، الدعاية والدعاية السياسية )2(
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 يعمد املعنيون بإدارة الحرب النفسية إىل إطالق إشاعات مضادة ، يف سياق الدعاية 

  .املضادة التي تستهدف زعزعة معنويات العدو أساسا
  
  

  ما هي  اإلشاعة ؟ما هي  اإلشاعة ؟
  

: الشائعة(فقد جاء يف املعجم الوسيط أن ... اإلشاعة، أو الشائعة معناهام واحد 

  .)1()الخرب ينترش غري متثّبت منه: اإلشاعة(و) ينترش وال تثبّت فيه الخرب

، ...ع الخرب يف الناس َشيْعا وَشيَعانا وشا . ظهر وتفرّق: شاع الشيب(: ريقول ابن منظو 

هذا خرب : وقولهم. أطارَه وأظهره: وأشاع ِذكَر اليشء. انترش وافرتق وذاع وظهر: فهو شائع

شائع وقد شاع يف الناس، معناه قد اتصل بكل أحد فاستوى علم الناس به ومل يكن علمه عند 

أمّيا رجل أشاع عىل رجل عْورة : يثاألخبار املنترشة، ويف الحد: والشاعةُ . بعضهم دون بعض

  .ليشينه بها، أي أظهر عليه ما يعيبه

، )2(ورجل ِمْشياع أي مذياع ال يكتم ّرسا... وِشعُت به إذا أذعُت به  وأشعُت الرس

َن األَْمِن أَِو اْلَخْوِف {: واىل هذا املعنى أشار القرآن الكريم يف قوله تعاىل َوإَِذا َجاءُهْم أَْمٌر مِّ

  .)3(}ُعواْ ِبهِ أََذا

ها، تنترش عن ر معلومة ال يتحقق من صحتها، وال من مصد(: والشائعة أيضا هي

  .كام ورد يف قاموس موريس ،)طريق النقل الشفوي

اإلشاعات هي األحاديث واألقوال واألخبار (: فها الدكتور مختار حمزة بقولهر ويع

ومييل كثري . التحقق من صدقها والروايات التي يتناقلها الناس دون تأكد من صحتها، ودون

من الناس إىل تصديق كل ما يسمعونه دون محاولة للتأكد من صحته، ثم يأخذون يروون 

  وقد يضيفون إليه بعض التفصيالت. بدورهم إىل الغري

                                                 

 .503: الجزء األول: املعجم الوسيط )1(

 .260: 7ابن منظور، لسان العرب  )2(

 .83: سورة النساء )3(
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الجديدة، وقد يتحمسون ملا يرونه، ويدافعون عنه بحيث ال يدعون السامع يتشكك  

  .)يف صدق ما يقولونه

تقوم عىل أساس انتزاع بعض األخبار (:  -إبراهيم إمام  ركام يقول الدكتو  -والشائعة 

أو املعلومات ومعالجتها باملبالغة، والتأكيد أحيانا، وبالحذف والتهوين أحيانا أخرى، ثم إلقاء 

ضوء باهر عىل معامل محددة، تجّسم بطريقة انفعالية وتصاغ صياغة معينة، بحيث يتيرس 

سهل رسيانها، واستساغتها، واستيعابها عىل أساس اتصالها باألحداث وي. للجامهري فهمها

  .)1()الجارية ومتشيها مع العرف والتقاليد والقيم السائدة

افرتاض يرتبط باألحداث (اإلشاعة بأنها )بوستامن(و )ألبورت(ف عاملا النفس ر وقد ع

إىل آخر مشافهة  القامئة يُراد أن يصبح موضع تصديق العامة ،بحيث يتم ترويجه من شخص

  .)2()يف العادة، ومن دون أن تتوافر أية ملموسة تسمح بإثبات صحته

ترصيحا يُطلق لتصدقه العامة ،ويرتبط بأحداث ( ى يف اإلشاعةفري ) كناب(أما 

أن  )جيست(و) بيرتسون(كذلك يبني . )الساعة وينترش من دون التحقق رسميّا من صحته

ويتعلّق مبوضوع أو حدث أو سؤال  شخص إىل آخر،قصة أو رشح غري مثبت من (اإلشاعة 

  .)3()يثري اهتامم العامة

يفات املتقدمة متقاربة جدا ، وتشري كلها إىل أن اإلشاعة هي يف رالواقع أن التع

املقام األول؛ معلومة تضيف عنارص جديدة إىل شخص ما، أو حدث ما مرتبط بواقع 

ثانيا؛ الغرض من .ق إىل حدث من املايضوهي تتميز بذلك عن األسطورة التي تتطر .الحال

ففي العادة ال تُرسد اإلشاعة بغية التسلية أو إطالق العنان . اإلشاعة هو أن يتم تصديقها 

للخيال، وهذا ما يجعلها تتميز عن القصص الطريفة واملغامرات الخيالية، خصوصا أن اإلشاعة 

  .)4(ترمي إىل اإلقناع

                                                 
 .15ـ 14:زتمحمد فريد ع ربحوث يف اإلعالم اإلسالمي للدكتو :اعتمدنا يف هذه اإلستشهادات عىل كتاب )1(

  .15:الشائعات  )2(

 .15:ن. م )3(

 .15:ن. م )4(
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  احل  انتشار  اإلشاعةاحل  انتشار  اإلشاعةر ر مم
  

  :احل متّر بها اإلشاعة، حتى ترسي وتنترش وهذه املراحل هير ك ثالث مهنا
  
  

  : حلة الوالدةر م. 1

يف هذه املرحلة، يقوم . حلة إنتاج اإلشاعة ومرحلة العرض والطلبر وتتسم بأنها م

العدو أو الطابورالخامس من منافقني ومخربين وحاقدين وعمالء ومأجورين ومرتزقة ورجال 

من أبناء البلد أو من األعداء، بإنتاج اإلشاعة عند توفّر الوقت املناسب،  إعالم، سواء كانوا

والجو املالئم، والرتبة الخصبة لزرع بذور الرش والفتنة والكراهية والعداء، وتحطيم 

ففي حني يطلب الناس . املعنويات، وإثارة النزاعات بني األفراد والجامعات والشعوب

سري ما يجري حولهم يف السلم والحرب وال يجدونها، يقوم املعلومات التي تساعدهم عىل تف

مطلقو ومنتجو ومرّوجو اإلشاعات بتزويدهم مبعلومات تلبي رغبتهم، ولكن دون أن تفك 

  .الغموض واملصري املجهول الذي يؤرّقهم
  
  

  : حلة املغامرة أو املجازفةر م. 2

الدائري الذي تستمر إنها الطريق . حلة انتشار اإلشاعة وذيوعها بني الناسر وهي م

ولقد أثبتت عدة دراسات تجريبية بأن انتشار وترويج اإلشاعة يعتمد بشكل . فيه اإلشاعة

فاألفراد والجامعات يطلقون اإلشاعات، . رئييس عىل قانون معني وعىل العمل الجامعي

  .ويشرتكون يف ترويجها

وضوع الذي أحدهام أهمية امل: اإلشاعة عىل رشطني أساسيني ريعتمد مدى انتشا

تدور حوله اإلشاعة بالنسبة للمستمع أو القارئ أو املشاهد لوسائل اإلعالم؛ فمثال إشاعة 

حول ارتفاع أو انخفاض نسبة الفائدة يف البنوك ليست بذات أهمية لشخص ليس لديه نقود 

  .يف حني أنها يف غاية األهمية ألصحاب رؤوس األموال الذين يتعاملون مع البنوك. يف البنوك
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ط اآلخر فهو غموض املوقف لدى الجمهور، وذلك النعدام األخبار أو أّما الرش 

اقتضابها، أو تضاربها أو عدم الثقة فيها، أو عدم صياغتها بشكل واضح، أو عدم املقدرة عىل 

فقانون رواج أو انتشار اإلشاعة يعني أن كثافة . فهمها من قبل الناس، أو وجود رقابة عليها

نترشة تختلف بحسب أهمية موضوع اإلشاعة لألشخاص، الذين تعنيهم ومدى اإلشاعة امل

فاألهمية وحدها ال تؤدي إىل ظهور اإلشاعة وال الغموض وحده؛ ألنه إذا كانت . غموضه

  .األهمية صفرا والغموض صفرا فلن يكون هناك يشء اسمه إشاعة
  
  

  : حلة موت اإلشاعةر م. 3

فمن اإلشاعات . اإلشاعة وعمر اإلشاعة روانتشا وهي املحصلة النهائية لعملية والدة

ما يحيا ملدة ساعة أو ساعات، أو يوم أو أيام، أو أسبوع أو أسابيع، أو شهر أو سنوات أو 

  .قرون، أو ميوت ليعاود الظهور يف فرتات دورية

م، 1991يكا، ونرشت نتائجه سنة رويف تحليل لإلشاعة قام به علامء االجتامع يف أم

إلشاعة هي عبارة عن نوع من الفريوسات النشطة التي تنمو، بسبب قدرتها عىل وجدوا أن ا

  . توليد مخاوف لدى الجمهور املستهدف، متكنها من االنتشار

أما بالنسبة لعمر اإلشاعة، فقد . هذه الفريوسات لتناسب أوضاعا جديدة وتتغرّي 

  .قالوا إن بعض اإلشاعات قد عاش لعّدة قرون

ائيليات املوجودة يف بعض كتب الرتاث اإلسالمي، لك اإلرس ومن األمثلة عىل ذ

وإشاعات اليهود عن عيىس بن مريم وأمه عليهام السالم، وقد دحضها القرآن الكريم، كام 

  .)1(نعلم جميعا

  اء اإلشاعة؟ وكيف يتم تداولها بني الناس؟ر أّما من يقف و 

ور، يأخذ بعضهم دور اإلشاعة أو ترويجها عّدة أشخاص لكل منهم د فيقوم عىل نرش

  ، فوظيفته إيصال الرسالة)Messenger (الناقل أو املبلغ أو الرسول

                                                 
 .؛ مرجع سابق103: دورية قراءات سياسية )1(
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إىل الجمهور املستهدف، وهو أهم دور يف عملية انتشار ) اإلشاعة(االتصالية  

، يقوم بتفسري اإلشاعة ) interpreter (أما البعض اآلخر فقد يأخذ دور املفرس. اإلشاعة

أما . اوال فهم ما حدث أو ما يجري حوله، وهؤالء هم العقالنيونويتكّهن حول مضمونها مح

فيعربون عن شّكهم فيام سمعوا أو قرأوا ويحذرون الناس منه،  ،) Skeptics ( املتشككون

  . وهؤالء هم الطبقة الواعية

ات الخاصة بتلك اإلشاعة دون غريها، كذلك هناك من يحاول ملصلحة ما التفسري 

، فهؤالء يترصفون بناء عىل األخبار أو )Decision Makerخذ القرار مت(ويقوم آخرون بدور 

املعلومات الواردة يف تفاصيل اإلشاعة، فإذا سمعوا بأن هناك سلعة ما ستفقد من السوق، أو 

سريتفع سعرها يهرعون إىل السوق لرشاء كّميات ضخمة منها، وتكديسها للمستقبل خوفا من 

  .)1(ين ينقصهم الوعي الكايفاملجهول، وهؤالء عامة الناس الذ

وتلعب .. ّوج بني الناس قد تكون عن قصد أو عن غري قصدر واإلشاعات التي ت

اإلشاعات املقصودة املغرضة دورا رئيسيا يف أوقات الحروب واألزمات، ألنها تثري العواطف، 

ويجد كل وترتك آثارا عميقة يف النفوس، أما اإلشاعات غري املقصودة فتسمى ثرثرة أو دردشة، 

من ناقلها ومستمعها لذة ومتعة يف روايتها، دون أن يعلموا أنهم يساعدون عىل نرش 

  .)2(اإلشاعات الكاذبة والروايات املختلقة

ورة مختلقة من أساسها، فهناك إشاعات تستند إىل وليست كل اإلشاعات بالرض 

ملختلقة، أو حدث حقيقي، يتم تشويهه عند إطالق اإلشاعة، ويعتمد انتشار اإلشاعة ا

  .)3(املستندة إىل حدث عىل أهمية موضوعها، وتوافر عنرصي اإلثارة والغموض فيها

ة عن حاصل رضب األهميّة يف الغموض، وليس حاصل ر والقانون األسايس لإلشاعة عبا

  فإذا كانت األهميّة كبرية والغموض صفرا فلن تكون هناك. جمعهام

                                                 
 .السابق املرجع )1(

 .بحوث يف اإلعالم اإلسالمي، مرجع سابق )2(

 .424: موسوعة السياسة ، مرجع سابق )3(
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  . موقف ال يهمنا فلن تكون هناك إشاعة كذلك إذا كان الغموض شديدا يف. إشاعة 

آخر؛ إذا مل يكن للموضوع أهمية، فإن غموضه ال يكفي وحده الختالق  وبتعبري

  إشاعة، كذلك فإن اإلشاعة لن تقوم لها قامئة إذا كانت األمور واضحة 

  .)1(ال غموض فيها

 راألخبا ويالحظ أن الغموض قد ينتج عن انعدام وسائل االتصال واإلعالم، أو فقدان

املوثوقة، أو أمثال ذلك من األسباب التي تكرث أثناء الحروب، أو يف البالد التي مزقتها الحروب، 

كام قد ينشأ . أو فيام بني الجامعات املعزولة كبعض الفرق الحربية أو بعض الجامعات النائية

وجود رقابة عىل الغموض عن انتشار األخبار املتضاربة وانعدام الثقة بالسلطات الحاكمة، أو 

أو نقص املعلومات الرسمية وتضاربها، وسوء االتصاالت واالستعداد النفيس  )2(األخبار وسواها

وهذا ما يفرس انتشارها برسعة إبّان الحروب واالضطرابات ويف املجتمعات . لتقبّل اإلشاعة

اقضات املحرومة من االستقرار الداخيل، بسبب تناقضاتها الحادة، سواء كانت هذه التن

  .)3(اجتامعية أم دينية أم عرقيّة

اإلشاعات الهّدامة التي تتعلق بحياة اإلنسان  ففي مثل هذه األجواء تنترش

ومصالحه، إلثارة الخوف والرعب والفرقة والخالف والضعف، فتثري اإلشاعات املخّوفة من 

لداخلية، أو الغالء وندرة السلع، أو قوة العدو العسكرية وتفوقه، أو ضعف قوة الجبهة ا

الفرقة الطائفية والعنرصية واملذهبية واإلقليمية، أو التشكيك بالشخصيات والقيادات 

  .)4(والكيانات، واإليحاء لآلخرين بالشبهات والتهم وضعف الصف وتخلخل متاسكه

                                                 

 .16: بحوث يف اإلعالم اإلسالمي ، مصدر سابق )1(

 .مرجع سابقمجلة العريب؛  )2(

 .موسوعة السياسة، مرجع سابق )3(

 .42: مرتكزات أساسية يف اإلعالم القرآين: بيشء من الترصف من كّراس )4(
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  وسيكولوجيتهاوسيكولوجيتها.. .. أشكالهاأشكالها
  

إىل  تقسم اإلشاعة إىل أشكال متعددة، فهناك اإلشاعة التي تنتقل ببطء من شخص

، واإلشاعة التي تنطلق بضجة فتصل إىل أسامع عدد كبري من الناس خالل فرتة زمنية رآخ

قصرية، وتكرث يف الكوارث وعند االنتصارات أو الهزائم الساحقة، واإلشاعة التي يُطلق عليها 

 تسمية اإلشاعة الغائصة أي أنها تروج يف البداية ثم تختفي لتظهر ثانية عندما تتاح لها فرصة

  .للظهور

وميكن التمييز بني اإلشاعة التي يطلقها العدو أو عمالؤه، واإلشاعة التي تنطلق ذاتيا 

بسعة االطالع واملعرفة، أو تفسري األحداث بشكل  رللتنفيس عن كبت شديد، أو للتظاه

  . خيايل يربر التطورات واألحاسيس العنيفة

التها ويركزون عىل ض اإلشاعة إىل تحريف ناقليها فيسقطون بعض تفصير وتتع

  . )1(البعض اآلخر، ويعطونها طابعا مشوقا يزيد من خطورتها وقدرتها عىل اإلقناع

دية بني شّدة اإلشاعة ودرجة الصداقة وعالقات اإللفة واملحبة التي ر وتوجد عالقة ط

تقوم بني األفراد، حيث يسهل رسيان اإلشاعة عرب العالقات والتفاعالت التي تقوم بني 

  . ء واألقارباألصدقا

هذه العالقات حيث  رومع أن اإلشاعة تنتقل يف املجتمع ككل إالّ أنها تبدأ يف إطا

  .)2(يكون التفاعل عىل أشّده

: ئيسية هير وميكن تقسيم اإلشاعات عىل أساس داللتها ودوافعها إىل ثالثة أنواع 

  . )3(إشاعات األحالم واألماين وإشاعات الكراهية والعداء ، وإشاعات الخوف

                                                 
 .، مرجع سابق423: موسوعة السياسة )1(

 .بحوث يف اإلعالم اٍإلسالمي، مرجع سابق )2(

 .19ـ  17: للمزيد من االطالع عىل أمناط هذه اإلشاعات يراجع املرجع السابق )3(
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ويالحظ أن اإلشاعات قد تنتج عن الخوف، خوف املواطنني، فهم يفتحون آذانهم 

  .ياء، أو جامعة من العمالء واملخربني والخونةراللتقاط اإلشاعات التي قد يطلقها أناس أب

ها بوجود األقلّيات العرقية أو الدينية أو القومية ر وهنا نالحظ عالقة اإلشاعة وانتشا

  .تدور هذه اإلشاعات حول هذه األقلّيات وتتناولها وتهاجمهاأو سواها، وكيف 

م، حيث ُدرست ألف إشاعة فوجد أنها 1942ي إحصاء يف أمريكا عام ر ولقد أُج

  :تتوزع كالتايل

  .٪ من اإلشاعات كانت إشاعات عداء66

  .٪ كانت إشاعات خوف25

  .٪ كانت إشاعات متني2

  .٪ كانت إشاعات من أنواع مختلفة7

. ت طبيعتها باقرتاب النرصأن إشاعات الخوف والتمني ما لبثت أن تغريّ  ولقد لوحظ

عىل أن امللحوظ أن غالبية اإلشاعات كانت من طبيعة افرتائية رشيرة وتعّرب عن عداء ضد 

  .)1(هذه الجامعة أو تلك

ئيسية ر ، وعزوا األسباب ال)سيكولوجية اإلشاعة(وقد توقف علامء النفس أمام 

ها تقوم بوظيفة مزدوجة؛ فهي تفّرس التوترات االنفعالية التي يستشعرها النتشارها إىل أن

ومعلوم أن التنفيس املادي واملعنوي يسبب تراخي التوتر، ويقود إىل . األفراد وتنّفس عنها

  .)2(الشعور بالراحة

ة إىل أن اإلشاعة ال تنطلق كلها من حدث يحتاج إىل تفسري ،بل إن ر تبقى اإلشا

وليس مثة سبب يف الواقع مينع تسمية هذه األخرية .حدث نفسه بعضها يولّد ال

  ووفق التعريف الذي قّيد اإلشاعة بالروايات، التي ال تستند إىل وقائع.باإلشاعات

                                                 

 .سيكولوجية اإلشاعة، مرجع سابق )1(

 .املرجع السابق )2(
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مثبتة، كشف عن حالة من االنحراف، فبدت اإلشاعة أشبه مبرض عقيل يصيب  

ليل هذا النوع من اإلشاعات ومن املثري لالهتامم أن مفردات طبية اُعتمدت يف تح.املجتمع 

،نذكر منها عىل سبيل املثال؛ الجرثومة ،وعلم األمراض، واملركز الناقل للعدوى،ومرحلة 

ويف . )برسطان عقيل (فقد ُشبهت اإلشاعة هنا مبرض أو حتى . االحتضان، ومرحلة االنتقال

مل  (:باآليت) ن بونتيبيار فيانسو  ( هذا السياق، ّرصح كاتب املقال االفتتاحي يف جريدة لوموند

يسبق أن أُْجِ◌ِريْت معاينة أي شكل آخر من أمراض الرأي املعدية، التي تُصيب تحديدا 

  .)اإلشاعة السياسية (؛مرض ميكن أن نطلق عليه تسمية (...)الطبقة السياسية

إن هذا املزيج بني اإلشاعة واملرض، بل الجنون، يبدو منطقيا، ألن (:يريقول  كابفري

إلشاعة مجرد معتقد تتناقله العامة، يف ظل غياب األسباب التي تسّوغ وجوده، يجعلها اعتبار ا

وبناء عليه ، .، أي املرادف االجتامعي للهذيان)الجنون(غري منطقية ، ويدرجها يف خانة أعراض 

وإذا كان الناس يصدقون اإلشاعة ، فهذا .ال ميكن تفسري اإلشاعة إالّ من خالل الطب النفيس

  .نهم مجاننيمعناه أ 

ذكره هنا أن التحليل النفيس لإلشاعة ينطوي عىل منفعة عملية مهمة،  روالجدي

، أو ال يؤيدون )مثلنا(خصوصا أنه يسمح باستنزال اللعنة، عىل أولئك الذين ال يفكرون 

وال ميكن يف الواقع لومهم إذا مل يصدقوها ؛ فهم يرزحون تحت وطأة . )الحقيقة الرسمية(

  .)1(الهذيان

،هنا، بفكرتني ذائعتني متصلتني بهذا املوضوع؛ أوالهام أن النساء من املفيد التذكري

تحديدا ميلن إىل تناقل اإلشاعات، وثانيتهام أن طبقة املثقفني تضطلع عىل الدوام بدور 

  .)2(املقاوم

                                                 

 24-23:الشائعات )1(

 120:ن. م )2(
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  أهداف  اإلشاعةأهداف  اإلشاعة

  

، إالّ أن غم من الطابع االجتامعي والسايكولوجي الغالب عىل هدف اإلشاعةر وعىل ال

جوهرها ينطوي عىل أهداف سياسية بالدرجة األوىل، وتتداخل مع بقية األهداف املتوخاة، 

  :)1(وباإلمكان رصد أهم تلك األهداف. إىل الدرجة التي يصعب فيها التفكيك بينها

عب والحقد والكراهية والعداوة وزرع بذور الفتنة والشك واليأس ر بث الخوف وال. 1

  .لجمهور املستهدفواألمل يف نفوس ا

  .ة األفراد والجامعات واملجتمعات والشعوب والدول والقادةر تشويه سمعة وصو . 2

  .خلخلة وحدة الصف. 3

  .املدنيني عن طريق بث الرعب يف قلوبهم تهجري. 4

  .ادة القتال لدى العدور تحطيم إ. 5

  .ينيرتثبيط معنويات املدنيني والعسك. 6

م أو جّسه أو تعبئته أو تضليله، حول موضوع ما يالمس أي العار العمل عىل تكوين ال. 7

  .حياة الناس اليومية

  .يق تعمية األمور عليهرخداع العدو وتضليله عن ط.  8

  .وح املعنوية خاصة وقت األزمات والحروب والكوارث الطبيعيةر العمل عىل تقوية ال. 9

ألسلحة التي علامء الحرب النفسية اإلشاعة من أهم ا وتأسيسا عىل ذلك اعترب

يلجأون إليها يف الحرب داخليا وخارجيا، وتقوم الكيانات السياسية باستخدام اإلشاعة كسالح 

ولكن اإلعالم اإلسالمي والرأي . يغتالون به سمعة أعدائهم خلقيا ومسلكيّا ووظيفيا ونزاهة

جامعية، العام اإلسالمي يرفض اللجوء اىل هذا النوع من اإلشاعات ، سواء أكانت فردية أم 

  وطلب من املسلم أن يرقى بنفسه عن هذا الدرك السيئ، من اللجوء

                                                 
 .، مرجع سابق102: دورية قراءات سياسية )1(
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  .)1(اىل اإلشاعة الكاذبة، لتحطيم وتفّسيخ املجتمع 

كة املحتدمة اليوم بني قوى الخري والرش واسعة ضارية خطرية، ويف مقدمتها ر إن املع

ئية الضخمة، ومخترباتها الحرب النفسية التي تشنها ضدنا الدول املارقة، بكل أجهزتها الدعا

السياسية العريقة، وكارتالتها االقتصادية العمالقة، وشبكاتها املخابراتية االخطبوطية، حتى 

أمسينا إزاء أجندة شديدة الخطورة، وهي تقتحم كل السدود والحصون، السيام وأن اإلرهاب 

ومتاسكها وعنفوانها بالكلامت بات أشد فتكا من اإلرهاب الجسدي، ألنه يستهدف إرادة األمة 

  .وكرامتها

الحرب النفسية من أخطر أسلحة العدو التي يستخدمها ضد خصومه،  من هنا تعترب

وقد استعملت الجاهلية يف مختلف عصورها، املاضية منها والحارضة، الحرب النفسية بشتى 

  .صورها ضد الرسول والرسالة والرساليني

 عليه و سلم  الـلـهصىل  الرسول اجيف واإلشاعات، وطعن شخصيةر فاستخدمت األ 

،والسخرية واالستهزاء به وبأصحابه، والتقليل من شأنهم وأهميتهم االجتامعية، وإشاعة 

سبحانه، إلضعاف الروح  الـلـهالرعب واإلرهاب يف صفوف الجامعة اإلسالمية والدعاة اىل 

ة، ليتداعى البناء، ويفقد املعنوية، وهز الشخصية اإلسالمية من داخلها، وايجاد الهزمية النفسي

وعندما تنهزم .أتباع الدعوة اإللهية الثقة بأنفسهم ،ويعيشوا يف حالة من القلق والتوتر

اإلرادة، ويستويل الرعب والخوف عىل الفرد والجامعة املؤمنة تنهار مقاومتها ويضعف 

  .صمودها

مرض عىل  التاريخ دأب الظاملون والطغاة، والذين يف قلوبهم روعىل امتداد مسا

التقاطع، مع كل ماهو خرّي وجميل يف الحياة، فال يقبلون أن يعيشوا يف مناخ األمن النفيس، 

والصدق والحق، بل يف مناخ ملبّد بغيوم البلبلة والشائعات،فإذا مل يجدوا شيئا يساعدهم عىل 

طبيعة ذلك، اختلقوا األكاذيب، وصنعوا الشائعات، وأحدثوا يف املجتمع فتنا هوجاء، وتلك 

  الـلـهخبيثة يف بعض الناس، وهؤالء هم الذين حّذر 

                                                 
 .م1985هـ  1405، بريوت 53: اإلعالم السيايس واإلسالم: موىس زيد الكيالين )1(
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  ).شياطني اإلنس والجن:( سبحانه وتعاىل منهم، ووصفهم بأنهم الشياطني 

اءات املزورة أن كانوا ينالون من ولقد وصل بأصحاب الشائعات امللفقة واالفرت 

مْن فقدوا اإلميان ، بل وصل بأصحاب القلوب املريضة، و  عليه و سلم  الـلـهصىل الرسول 

وضلوا ضالال مبينا أنه مل يسلم من أذاهم وشائعاتهم وإفكهم أحد، فهم أهل البهتان، 

  .ورسوله واملؤمنني الـلـهواملروجون للزور، واملؤلفون لوقائع الكذب ، فنالوا من 

آن الكريم هذا املوضوع الخطري يف غري موضع، وتناوله عىل أكرث من ر وقد عالج الق

 .صعيد
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 اإلشاعة  يف  القرآن
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آن الكريم ذكر رصيح لإلشاعة أو مشتقاتها إالّ مرّة واحدة، وردت يف ر مل يأِت يف الق

إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيَع الَْفاِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمُنوا لَُهْم َعَذاٌب {: سورة النور، وهو قوله تعاىل

  .)1(}أَلِيمٌ 

ومها الشامل وتطبيقاتها ومداليلها العديدة، يف الكثري من دت يف مفهر بيد أنها و 

وككل حركات التغيري الكربى التي تركت بصامتها عىل مسرية . املواطن واملواقف املشهودة

فمنذ أن . التاريخ، مل متر الدعوة اإلسالمية بسالم، ومن دون ردود فعل مضادة وعنيفة ورشسة

، وعالن قومه بضالل ورثوه عن الـلـهالدعوة إىل  لم عليه و س الـلـهصىل  الـلـهجهر رسول 

وانفجرت مكة . آبائهم، قرر املرشكون أالّ يألوا جهدا يف محاربة اإلسالم وإيذاء الداخلني فيه

مبشاعر الغضب، وظلت عرشة أعوام تعد املسلمني عصاة ثائرين، فزلزلت األرض من تحت 

وصاحب كل ذلك حرب عاتية من  أقدامهم، واستباحت دماءهم وأموالهم وأعراضهم،

الشائعات املغرضة، والسخرية والتحقري؛ لتخذيل املسلمني، وتوهني قواهم املعنوية، وتحطيم 

وصحابته بتهم هازلة، وشتائم سفيهة  عليه و سلم  الـلـهصىل  فرُمي النبي. نفسياتهم

  .وأُشيعت حولهم االفرتاءات واألباطيل للحط من مكانتهم لدى الجامهري

عدد املسلمني، فقد اتخذت العداوة لإلسالم طريق الدس   املدينة حيث كرثويف

والنفاق واملخاتلة وترويج الشائعات، فأسلم فريق من املرشكني واليهود ظاهرا، وقلوبهم تغيل 

  .)2(بن أيب بن سلول العويف الـلـهحقدا وكفرا، وعىل رأس هؤالء عبد 

الكريم عىل توعية املسلمني، وتكوين ة املواجهة الضارية، حرص القرآن ر ويف غم

الحّس السيايس واإلعالمي لديهم؛ لصيانة الرأي العام اإلسالمي وتحصينه من التأثّر باإلشاعات 

واألكاذيب واألراجيف التي يبثها املندسون واملنافقون والخصوم، ليكّون املناعة الفكرية 

ألسس واملوازين الالزمة لإلنسان والنفسية، ويفّوت الفرص عىل أولئك املخّربني، فثبّت ا

  املسلم، ليتمّكن من فحص ومتييز اإلشاعة والدعاية الكاذبة

                                                 
 .19: سورة النور )1(

 .26ـ  25: ، نقالً عن كتاب بحوث يف اإلعالم اإلسالمي 1976، القاهرة، )7(، ط 256، 106 :ةمحمد الغزايل، فقه السري  )2(
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  .)1(وفرزها، والوقوف بوجهها 

ئ آيات القرآن التي تحدثت عن اإلشاعات التي رّوجها أعداء اإلسالم، ر وحينام نستق

تكاد تغطّي كل ، و الـلـهوأسلوب التعامل معها، نجد مناذج عديدة لها مبثوثة يف كتاب 

  :)2(مساحات املواجهة خالل مرحلة النبّوة، وفيام ييل بعض املحطات الهامة
  

  من  أساليب الدعاية السوداءمن  أساليب الدعاية السوداء
  

آين قويّا مجلجال، وكان وقعه كالصاعقة عىل املرشكني، وملا أعيتهم ر جاء الخطاب الق

ات ضد الرسول األكرم الحيلة يف مواجهة الحجة بالحجة، وأىّن لهم ذلك؟ انتهجوا ترويج اإلشاع

باعتباره املثل األعىل، ذلك يف محاولة للتسقيط الشخيص، فأخذوا  عليه و سلم  الـلـهصىل 

  ...!!.يشيعون أنه كاهن، وأنه مجنون، وأنه شاعر، وأنه كّذاب، وأنه ساحر 

  .)3(}َويَُقولُوَن إِنَُّه لََمْجُنونٌ {

  .)4(}بَْل ُهَو َشاِعرٌ اُه َقاُلواْ أَْضَغاُث أَْحالٍَم بَِل اْفرتَ {

ِبنيٌ  رَوَقالُوا إِْن َهَذا إِال ِسحْ {   .)5(}مُّ

ْجُنونٍ ر َويَُقولُوَن أَئِنَّا لَتَا{   .)6( }كُوا آلَِهِتَنا لَِشاِعٍر مَّ

اٌب ر َوَقاَل الْكَافِ {   .)7(}وَن َهَذا َساِحٌر كَذَّ

                                                 

 .، املرجع السابق26: مرتكزات أساسية يف اإلعالم القرآين )1(

ة، ويف د ذكرها يف القرآن، كالذي حصل بني مهاجري الحبشر ألننا أغفلنا مناذج اإلشاعة التي مل ي.. املحطات الهامة) بعض: (نقول )2(

وكذلك مل نقف إزاء كل اآليات التي عالجت موضوع اإلشاعة، واكتفينا ببعضها، أمل أن نواصل الحديث الحقاً، إن شاء .. عمرة النقاء

 .تعاىل عىل الـلـه

 .51: القلم )3(

 .5: األنبياء )4(

 .15: الصافات )5(

 .36: الصافات )6(

 .4: ص )7(
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عليه  الـلـه صىل ة انهامك أعداء اإلسالم ببث أباطيلهم حول الصادق األمنير ويف غم

  : نزل الوحي يقّرع هؤالء و سلم 

وَن  وَن َفال أُْقِسُم مِبَا تُبِْرص { َوَما ُهَو ِبَقْوِل  إِنَُّه لََقْوُل َرُسوٍل كَِريٍم  َوَما َال تُْبِرصُ

ن رَّ  َوال ِبَقْوِل كَاِهٍن َقلِيال َما تََذكَُّروَن  َشاِعٍر َقلِيال َما تُْؤِمنُوَن    .)1(}بِّ الَْعالَِمنيَ تَنِزيٌل مِّ

كون مل يلِق املرش  عليه و سلم  الـلـهصىل  وملّا ثبت بطالن كل تلك الشائعات عنه

سالحهم، ومل يرتكوا أساليب دعايتهم السوداء، فعمدوا إىل أسلوب آخر، فتواصوا عىل أن 

من قريش، واجتمع الوليد بن املغرية مع نفر . مينعوا الوافدين إىل مّكة من االستامع إليه

إن الناس يأتونكم أيام الحج فيسألونكم : ليتفقوا عىل يشء واحد يجمعون عليه، قال الوليد

: ساحر، ويقول هذا: فتختلف فيه أقوالكم، يقول هذاعليه و سلم  الـلـهصىل  عن محمد

ولكن أصلح . مجنون، وليس يشبه واحدا مام يقولون: شاعر، ويقول هذا: كاهن ويقول هذا

ساحر يفرّق بني املرء وأبيه، وبني املرء وأخيه، وبني املرء وزوجته، وبني املرء : هما قيل في

 وقد اقتسم هؤالء املتآمرون مداخل مكة أيّام موسم الحج، يحذرون الناس منه. وعشريته

  .)2(وينعتونه مبا تواصوا به من سحر مفرق عليه و سلم  الـلـهصىل 

كيدهم إىل نحورهم، وطفق الناس يقبلون ة أخرى تخيب ظنون املرشكني، ويرتد ر وم

  . عىل كلمة السامء دون أن يعريوا أدىن اهتامم ملا يبثّه دهاقنة الرشك

ة وأرضابه من عقم محاوالتهم الرامية إىل التشكيك يف وحينام تيّقن الوليد بن املغري 

اتّباعه، ، وتشويه صورته وصوال إىل رصف الناس عن  عليه و سلم  الـلـهصىل  شخصية الرسول

  .واالنقياد إىل دعوته، انتقلوا إىل خطوة أخرى وأخرى؛ ليامرسوا يف إطارها تجارتهم الخارسة

  .كة أحد، كنموذج للمحطات األخرىر وفيام ييل وقفة مع مع

                                                 

 .43ـ  38: الحاقة )1(

 .، مرجع سابق110: فقه السرية )2(
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  --منوذجامنوذجا.. .. معركة  أحدمعركة  أحد

  

  . ةر سنة ثالث من الهج )1(كان يوم أُحد يوم السبت للنصف من شّوال

بيّة التي عاش املسلمون فيها حالة ر الوقائع اإلسالمية الح وكانت واقعة أُحد من أهم

النرص، كأفضل ما يكون النرص، ثم حولوها إىل هزمية بفعل املامرسات الخاطئة ،التي انحرف 

فيها الكثري من املقاتلني عن الهدف الذي يفرض عليهم االنضباط، فيام تقتضيه خطة الحرب 

  .. )2(من مواقع ومواقف

كة يف امليدان وحده، إمنا كانت معركة ر إن غزوة أحد مل تكن مع: قولوبهذا ميكن ال

كانت معركة ميدانها أوسع امليادين؛ ألن ميدان القتال فيها مل يكن إالّ جانبا . كذلك يف الضمري

واحدا من ميدانها الهائل الذي دارت فيه، ميدان النفس البرشية، وتصوراتها ومشاعرها، 

فعها وكوابحها عىل العموم، وكان القرآن هناك، يعالج هذه النفس وأطامعها وشهواتها، ودوا

  .)3(بألطف وأعمق، وبأفضل وأشمل ما يعالج املحاربون أقرانهم يف النزال

صة سانحة، ليك يعالج القرآن فيها كثريا من الجوانب اإلنسانية ر وكانت موقعة أحد ف

فلت به املعركة من نقاط الضعف املتحركة يف املعركة، ويثري كثريا من األجواء بكل ما ح

والقّوة، لتثري يف وعي املسلمني الكثري من املفاهيم اإلسالمية املتعلّقة بحركة املعركة وموقع 

القيادة يف خط السري، ومدى تأثري وجودها وغيابها يف موضوع االلتزام باملسرية، واالستمرار 

ويخالفون ويندفعون ويواجهون األعداء عىل املبدأ، ويتابع املسلمني يف املعركة وهم يتأملون 

وينهزمون أمامهم، والحظ كيف تتحكم بهم جوانب الضعف البرشي، ووقف معهم ليدفعهم 

إىل مواجهتها بشجاعة املؤمن الذي يعرتف بها برصاحة، يف محاولة لتحويلها إىل نقاط قوة 

  بالجهد واإلميان واملعاناة،

                                                 

 .106: 3السرية النبوية البن هشام  )1(

 .،161: 6، من وحي القرآن الـلـهمحمد حسني فضل  )2(

 .م1982هـ ـ 1402، )طبعة الرشوق العارشة( 457: 1سيد قطب، يف ظالل القرآن  )3(
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لجانب السلبي يف الشخصية التاريخية بالقوة وأعطانا درسا عمليا يف التأكيد عىل ا 

نفسها التي تؤكد عىل الجانب اإليجايب فيها، عىل أساس الواقعية اإلنسانية يف اإلنسان، وعدم 

  . )1(إغفال الضعف يف التجربة الحّية؛ بحجة أن ذلك ييسء إىل قداسة التاريخ وعظمة أبطاله

عة املسلمة، من وراء األحداث، ت يف الجامر وكانت هذه الحصيلة الضخمة التي استق

ومن وراء التوجيهات القرآنية بعد األحداث أكرب وأخطر، مبا ال يقاس يف حصيلة النرص 

والغنيمة، وال قيمة وال وزن يف نظر اإلسالم لالنتصار العسكري أو السيايس أو االقتصادي ما مل 

، والغلبة عىل الهوى، والفوز يقم هذا كله عىل أساس املنهج الرباين، يف االنتصار عىل النفس

يف حياة الناس؛ ليكون كل نرص نرصا هلل وملنهج  الـلـهعىل الشهوة، وتقرير الحق الذي أراده 

، وإالّ فهي جاهلية، تنترص عىل الـلـهومنهج  الـلـه، وليكون كل جهد يف سبيل الـلـه

  .)2(جاهلية

ة التي استخدمها كة، تربز اإلشاعة كأحد أخطر األسلحر ومن بني جوانب املع

  . املرشكون ضد املسلمني

لتلك اإلشاعة أن تحقق كامل أهدافها ملُني املسلمون بهزمية مرّوعة ،  رولو قُدّ 

  . ولُهّددت دولة اإلسالم الفتّية يومذاك من األساس

  :شديد رواملسألة باختصا

 للمسلمني عىل الكفار، حيث قُتل من هؤالء سبعون من ركانت الدولة أول النها

وحتى شّمرت النساء . وولوا مدبرين، حتى انتهوا إىل نسائهم الـلـهصناديدهم، وانهزم أعداء 

فلاّم رأى الرماة هزمية املرشكني وانكشافهم، تركوا مراكزهم التي ! ثيابهّن عن أرجلهن هاربات

كرهم فذ ! الغنيمة! الغنيمة: أال يربحوها، وقالوا عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهأمرهم رسول 

، فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمرشكني عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهأمريهم عهد رسول 

  !.فذهبوا يف طلب الغنيمة، وأخلوا الثغر يف أحد! رجعة

                                                 
 .، مرجع سابق165ـ  163: من وحي القرآن )1(

 .ابق، مرجع س459ـ  458: يف ظالل القرآن )2(
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فكّر يف خيل املرشكني، فوجدوا الثغر خاليا فاحتلوه ) بن الوليد(كها خالد ر عندئذ أد

من املرشكني حني رأوا خالدا والفرسان قد علوا وأقبل املنهزمون . من خلف ظهور املسلمني

  !.املسلمني، فأحاطوا بهم

كة، فدارت الدائرة عىل املسلمني، ووقع الهرج واملرج يف الصف، ر وانقلبت املع

وكرث القتل واستشهد من . واستوىل االضطراب والذعر، لهول املفاجأة التي مل يتوقعها أحد

  . ةله الشهاد الـلـهاملسلمني َمْن كتب 

وقد أفرد إّال من نفر  ، عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهكون إىل رسول وخلص املرش 

، عليه و سلم  الـلـهصىل  يعدون عىل األصابع، قاتلوا عنه حتى قتلوا ،وقد جرح وجهه

وكرست سنه الرباعيّة اليمنى يف الفك األسفل، وهشمت البيضة عىل رأسه، ورماه املرشكون 

لجنبه، وسقط يف حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق قد حفرها بالحجارة حتى وقع 

  . يكيد بها للمسلمني، وغاصت حلقتان من حلق املغفر يف وجنته! وغطّاها

فكانت الطامة . إن محمدا قُتل: ويف وسط هذا الهول املحيط باملسلمني صاح صائح

ة، ال يحاولون ر  هزمية منكالتي هّدت ما بقي من قواهم، فانقلبوا عىل أعقابهم مهزومني

  .)1(قتاال، ماّم أصابهم من اليأس والكالل

 الـلـهصىل  جف بأن النبير إنه ملا أ: قال ابن عباس، وقتادة، والضّحاك، ومجاهد

نقاتل : وقال آخرون. لو كان نبيا ما قتل: قتل يوم أُحد وأشيع ذلك، قال ناس عليه و سلم 

  .)2(عىل ما قاتل عليه حتى نلحق به

 عليه و سلم  الـلـهصىل  تباك، وانكفأ الناس عن النبي محمدر وحدثت البلبلة واال 

وقال ! ليتنا نجد من يأخذ لنا األمان من أيب سفيان: وما بقي معه إالّ قليل، وقال البعض

لو كان محمد نبيا ملا قتل، الحقوا بدينكم األول، كام يروي املؤرخون ذلك وغريه، يف : آخرون

  . للقضيةالخط السلبي 

                                                 

 .462: املصدر السابق )1(

 ).طبعة بريوت( 6: 3الشيخ الطويس،التبيان يف تفسري القرآن  )2(
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سول القائد ، ر أّما يف الخط اإليجايب الذي ميثّل الثبات عىل اإلسالم، حتى يف غياب ال

إن رجال من املهاجرين مّر برجل من األنصار : فتمثّله لنا القّصة التي ينقلها الطربي يف تفسريه

حمد إن كان م: يتشّحط يف دمه، فقال لألنصاري أعلمَت أن محمدا قد قتل؟ فقال األنصاري

  . قد قتل فقد بلّغ، فقاتلوا عن دينكم 

أن أنس بن النرض مّر بعمر بن الخطاب  - يرويها الطربي أيضا  -واية أخرى ر ويف 

ما : يف رجال من املهاجرين واألنصار، وقد ألقوا بأيديهم، فقال أنس الـلـهوطلحة بن عبيد 

  يجلسكم؟ 

  . قتل محمد: قالوا

محمد مل يُقتل، وما تصنعون بالحياة بعده،  ّب ر إن كان قد قتل محمد فإن : قال

  . فقاتلوا عىل ما قاتل عليه، موتوا عىل ما مات عليه

ثم شّد . إليك ماّم قال هؤالء، وأبرأ إليك ماّم جاؤوا به راللهم إين أعتذ: ثم قال

  .)1(عليه الـلـهبسيفه فقاتل، حتى قتل رضوان 

صىل  الـلـهتل دون رسول كان يقا وكان أصل هذه الشائعة أن مصعب بن عمري

، حني انكشف املسلمون حتى قتُل، وكان الذي قتله ابن قمئة الليثي، وهو عليه و سلم  الـلـه

  .قتلت محمدا: فرجع إىل قريش وقال عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهيظن أنه رسول 

إن ت عىل أفواه كثرية، حتى رس  عليه و سلم  الـلـهصىل  ويبدو أن شائعة قتل النبي

أبا سفيان قائد املرشكني، حني أراد االنرصاف بعد انتهاء املعركة، رأى أن يتحقق من تلك 

فأرشف عىل الجبل، وطلب من عمر بن  عليه و سلم  الـلـهصىل  الشائعة، وهي قتل محمد

  . الخطاب أن يأتيه، ليعرف الحقيقة منه

  . )ر ما شأنهآتيه فانظ(: لعمر عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهسول ر فقال 

  ، أقتلنا محمدا؟ريا عم الـلـهأنشدك : فجاءه، فقال له أبو سفيان

  .اللهم ال، وإنه ليسمع كالمك اآلن: رقال عم

                                                 
 .، مرجع سابق196ـ  195: من وحي القرآن )1(
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 الـلـهصىل  ، وهو الذي زعم أنه قتل النبيرأنت أصدق عندي من ابن قمئة وأب: قال

  .عليه و سلم 

تثبّت من صحته، ورست غري م ومن الواضح أن تلك الشائعة التي قامت عىل خرب

برسعة بني املسلمني واملرشكني عىل السواء، حيث توهم ابن قمئة، حني قتل مصعب بن 

، ثم أشاع هذا الوهم ملا يعلم من أثر عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهعمري، أنه قتل رسول 

تحقق وبالفعل . ذلك يف تحطيم قوى املسلمني املعنوية، وتثبيطهم وتخذيلهم لو شاع بينهم

لـــه بعض ما أراد، حيث صدقها املسلمون واملرشكون عىل السواء؛ ألن النفوس كام قلنا، يف 

  .أوقات الحروب مستعدة لتصديق كل ما يُشاع يف أمثال هذه األوقات

مل يرتك هذه الشائعة ترسي بني املسلمني  عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهسول ر لكن 

ظهر بطالنها وزيفها، ووجد أن أمىض سالح لذلك هو أن دون أن يتصدى لها ويقاومها، وي

عليه و  الـلـهصىل  الـلـهيظهر بشخصه حتى يراه الجميع وتخمد الشائعة، لذلك أخذ رسول 

  . )الـلـهإّيل عباد .. الـلـهإّيل عباد (: يصيح باملؤمنني سلم 
يدعو  لم عليه و س الـلـهصىل  الـلـهجال، ومىض رسول ر فاجتمع إليه نحو ثالثني 

املسلمني إليه، واستطاع بالرجال القالئل الذين معه أن يصعد فوق الجبل، فانحازت إليه 
بأن وجد  عليه و سلم  الـلـهصىل  الطائفة التي اعتصمت بالصخرة وقت الفرار، وفرح النبي

بقيّة من رجاله ميتنع بهم، بعد أن قاوم تلك الشائعة وأخمدها، وعاد هؤالء املسلمون، إذ 
  .حيّا، وهم يحسبونه قد مات‘ الـلـهجدوا رسول و 

وهي  - آن، يف صدد هذه الشائعة ر من الق )أُحد(سبحانه وتعاىل يف  الـلـهوماّم أنزل 
قوله تعاىل يعاتب املسلمني الذين سقط يف  - عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهشائعة قتل رسول 

 عليه و سلم  الـلـهصىل  أُشيع أن الرسول أيديهم، وانكرست همتهم، وتركوا املعركة يائسني، ملا
اَت أَْو ُقِتَل انَقلَْبُتْم َعَىل {:قد مات ُسُل أََفإِن مَّ ٌد إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمن َقْبلِِه الرُّ َوَما ُمَحمَّ

اِكِرينَ  الـلـه َشْيئا َوَسَيْجِزي   الـلـهأَْعَقاِبكُْم َوَمن َينَقلِْب َعَىلَ َعِقَبْيِه َفلَن يَُرضَّ    .)1(}الشَّ
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آن مادة للتوجيه، ر فهذه الحادثة التي أذهلت املسلمني هذا الذهول يتخذها الق

  .)1(ويجعلها محورا إلشارات موحية
  

  :الرسالة رغياب القيادة وحضو :  أوال

يف هذه اآلية تأكيد قرآين : الـلـهر السيد محمد حسني فضل ر حول هذه النقطة يق

مية اإلميانية، وهو أن غياب القيادة، مهام كانت عظيمة، ال يوقف عىل أحد املبادئ اإلسال 

املبدأ؛ ألن عظمة القائد يف حساب الرساالت ال تنتهي بانتهاء  -املسرية وال يلغي الرسالة 

حياته، بل متثّل بدال من ذلك خطوة أوىل نحو االنطالقة املستمرة يف الدرب الطويل، ومرحلة 

تتبع الخطوة خطوات عىل الطريق وتنطلق املراحل الجديدة  متقدمة من مراحل العمل، ثم

  . عىل درب املرحلة القدمية

والقيادات املتتابعة متثل دور الَحَملة لها، فقيمتهم .. سالة هي األصل والقاعدةر فال

مبقدار ما يقدمون لها من خدمات وتضحيات، وعظمتهم بقدر ما يواجهونه من مواقف 

لذي يلغي من املسرية عبادة الشخصية التي توحي بأن الشخص هو األمر ا.. الصدق واإلخالص

  .األساس، والرسالة شأن من شؤونه، وميزة من ميزاته، وليس األمر بالعكس

بط اإلنسان املؤمن بالرسالة، وال تربطه ر وهكذ نجد القاعدة اإلسالمية التي ت

يف بعض النامذج املؤمنة يف ممثلة .. بالشخص إالّ من خالل الرسالة، فال متوت الرسالة مبوته

  .)2(ذلك الوقت
  

  :تدادر اال :  ثانيا

ير هذه الحقيقة والتأكيد عليها، ينتقل النص إىل استنكار انقالب البعض ربعد تق

اَت أَْو ُقِتَل انَقلَْبُتْم َعَىل أَْعَقاِبكُمْ {: عىل عقبيه   .}أََفإِن مَّ

  .}َشيْئا  الـلـهَعَىلَ َعِقبَيِْه فَلَن يَُرضَّ َوَمن يَنَقلِْب {: تهديد رصيح رليعقب هذا االستنكا
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  . }َوَمن يَنَقلِْب َعَىلَ َعِقَبيْهِ } {..انَقلَْبُتْم َعَىل أَْعَقاِبكُمْ {: تصوير حي لالرتداد ويف التعبري

كة الحّسية يف االنقالب تجّسم معنى االرتداد عن هذه العقيدة كأنه ر فهذه الح

س حركة االرتداد الحسيّة بالهزمية يف املعركة، ولكن حركة واملقصود أصال لي. منظر مشهود

فأحّس بعض . )إن محمدا قد قُتل (:االرتداد النفسية التي صاحبتها، حينام هتف الهاتف

املسلمني أن ال جدوى إذن من قتال املرشكني، ومبوت محمد انتهى أمر هذا الدين، وانتهى 

  !أمر الجهاد للمرشكني

يجّسمها التعبري هنا، فيصورها حركة ارتداد عىل األعقاب، كة النفسية ر فهذه الح

وهذا هو الذي حذرهم إيّاه النرض بن أنس، وكأمّنا أراد ! كارتدادهم يف املعركة عىل األعقاب

سبحانه بهذه الحادثة، وبهذه اآلية، أن يفطم املسلمني عن تعلقهم الشديد بشخص  الـلـه

النبع الذي مل . بينهم، وأن يصلهم مبارشة بالنبعوهو حي  عليه و سلم  الـلـهصىل  النبي

، ولكن جاء فقط ليومي إليه، ويدعو البرش إىل فيضه عليه و سلم  الـلـهصىل  يفجره محمد

  !.املتدفق، كام أومأ إليه الرسل من قبل، ودعوا القافلة إىل االرتواء منه

ى حني صدمة الكرب سبحانه يعّد الجامعة املسلمة لتلقي هذه ال الـلـهوكأمنا كان  

فشاء أن يدربهم عليها هذا . تقع، وهو سبحانه يعلم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم

  .)1(التدريب، وأن يصلهم به، وبدعوته الباقية قبل أن يستبد بهم الدهشة والذهول

  

  :السائرين عىل الخط رشك:  ثالثا

يه، بعد موت الرسول مية مبدأ أن الذي ينقلب عىل عقبر بعد أن أكدت اآلية الك

ال تتوقف أو تتجمد عند كفر كافر،  الـلـهشيئا، ألن رساالت  الـلـهسوف يّرض نفسه ولن يرض 

  . أو انحراف منحرف مهام كان دوره، ومهام كانت درجته وطبقته

  ين عىل خط الحق، فاعتربت ذلك شكرا هلل كامرثم انعطفت اآلية إىل السائ
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الشكر العميل الذي يتحّول إىل موقف للعمل، وال يجب أن يشكر وهو ما ميثّله  

سيجزيهم عىل ذلك جزاء  الـلـهيظل مجرد كلمة تتحرك يف الشفاه، ووعدت هؤالء بأن 

  .)1(موفورا
  

  وقفة  للتذكريوقفة  للتذكري
  

والتهديد ،مييض السياق يف خطوة تذكريية إىل الحديث يف تاريخ  ربعد هذا االستنكا

ارض بتجربة املايض، وليثري أمام جيل التجربة الجديدة ما النبّوات السابقة؛ لريبط تجربة الح

  : )2(يبعث فيهم روحا حيّة متحركة، تثري فيهم قوة االندفاع والحركة

ن نَِّبيٍّ َقاتََل َمَعُه { َوَما  الـلـه بِّيُّوَن كَِثريٌ َفاَم َوَهُنواْ لِاَم أََصاَبُهْم ِيف َسِبيِل ر َوكَأَيِّن مِّ

اِبِريَن  و الـلـه  َتكَانُواْ َضُعُفواْ َوَما اسْ  َوَما كَاَن َقْولَُهْم إِالَّ أَن َقالُواْ ربََّنا اْغِفْر لََنا  يُِحبُّ الصَّ

ثََواَب  الـلـه َفآتَاُهُم  ُذنُوبََنا َوإِْرسَاَفَنا ِيف أَْمرِنَا َوثَبِّْت أَْقَداَمَنا وانُرصْنَا َعَىل الَْقْوِم اْلكَاِفِريَن 

نَْيا    .)3(}يُِحبُّ الُْمْحِسِننيَ  و الـلـه  َوُحْسَن ثََواِب اآلِخرَِة الدُّ

للمسلمني املثل من إخوانهم املؤمنني قبلهم، من موكب اإلميان  الـلـهب وهنا يرض 

من أولئك الذين صدقوا يف .. الالحب املمتد عىل طول الطريق، الضارب يف جذور الزمان

 - وهم مقدمون عىل املوت  -وا عند االبتالء، وتأدبوا إميانهم، وقاتلوا مع أبنائهم، فلم يجزع

باألدب اإلمياين يف هذا املقام،  مقام الجهاد، فلم يزيدوا عىل أن يستغفروا ربهم، وأن يجّسموا 

وبذلك .. يف أمرهم، وأن يطلبوا من ربهم الثبات والنرص عىل الكفار )إرسافا(أخطاءهم فريوها 

وكانوا مثال . هم يف أدب الدعاء، وإحسانهم يف موقف الجهادنالوا ثواب الدارين، جزاء إحسان

  .للمسلمني الـلـهيرضبه 
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 الـلـههم هي أول هزمية تصدم املسلمني، الذين نرص  )أحد(لقد كانت الهزمية يف 

ببدر وهم ضعاف قليل، فكأمّنا وقر يف نفوسهم أن النرص يف كل موقعة هو السنة الكونيّة، 

  .)1(جئوا باالبتالء كأنهم ال ينتظرونهفلام أن صدمتهم أحد فو 

 الـلـهة يف مجتمع النبوات السابقة، وتلك هي الصورة التي يريد ر تلك هي الصو 

للمجتمع املسلم أن يستعيدها يف نفسه، عندما تضيق به األمور، وتحيق به الهزائم، وتجتمع 

ال فرج، واملدد حيث ال الفرج حيث  الـلـهيف آفاقه األزمات، وتتضافر عليه قوى الرش، فيسأل 

درب طويل ال نهاية لـــه  الـلـهمدد فتسكن النفس، ويرتاح القلب، وينفتح للحياة عىل 

تخرض فيه األرواح، وتنبت فيه كل الجنائن الروحية التي يزهر فيها الورد، وتتفتح فيها براعم 

  .)2(ـهالـلويبدأ اإلنسان حياته الجديدة اآلمنة املطمئنة يف آفاق .. الرياحني
  

  املرتبّصون  يبلبلون  األفكاراملرتبّصون  يبلبلون  األفكار
  

كة مل تنته، فإذا ما أُسدل الستار ر ولكن املسألة مل تقف عند هذا الحد، وأحداث املع

لتسعر .. عىل مشهد من مشاهدها، فرسعان ما يبدأ فصل آخر، تهدأ فيه قرقعة السيوف

يض السياق خطوة ولهذا مي. إنه سالح اإلشاعة -لعله األخطر -حّمى سالح آخر من نوع آخر

أخرى يف استعراض أحداث املعركة واتخاذها محورا للتعقيبات، يتوخى بها تصحيح التصّور، 

وتربية الضامئر، والتحذير من مزالق الطريق، والتنبيه إىل ما يحيط بالجامعة املسلمة من 

  .الكيد، وما يبّيته لها أعداؤها املرتبصون

واملنافقني واليهود يف املدينة،  رسائس الكفامجاال لد )أحد(ولقد كانت الهزمية يف 

وكانت املدينة مل تخلص بعد لإلسالم، بل ال يزال املسلمون فيها نبتة غريبة إىل حد كبري، نبتة 

  بسياج من الرهبة، مبا كان فيها من النرص )بدر(غريبة أحاطتها 
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الفرصة لهؤالء فلام كانت الهزمية يف أحد تغرّي املوقف إىل حد كبري، وسنحت . األبلج 

األعداء املرتبصني أن يظهروا أحقادهم، وأن ينفثوا سمومهم، وأن يجدوا يف جو الفجائع التي 

 - خاصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم الجراح املثخنة  -دخلت كل بيت من بيوت املسلمني 

  :ما يساعد عىل ترويج الكيد والدس والبلبلة يف األفكار والصفوف

يَن ر يَن آَمُنَواْ إِن تُِطيُعواْ الَِّذيَن كَفَ يَا أَيَُّها الَّذِ { وكُْم َعَىل أَْعَقاِبكُْم َفَتنَقلُِبواْ َخاِرسِ واْ َيرُدُّ

  يَن  الـلـه بَِل َسُنلِْقي ِيف ُقلُوِب الَِّذيَن كََفُرواْ الرُّْعَب مِبَا أَْرشَُكواْ  َمْوالَكُْم َوُهَو َخرْيُ النَّاِرصِ

 الـلـه َولََقْد َصَدَقكُُم  زِّْل ِبِه ُسلْطَانا َوَمأَْواُهُم النَّاُر َوِبئَْس َمْثَوى الظَّالِِمنَي َما لَْم يُنَ  اهلل بِ 

ن بَْعِد َما أََرا ونَُهم ِبإِْذنِِه َحتَّى إَِذا َفِشلْتُْم َوتََناَزْعُتْم ِيف األَْمِر َوَعَصْيتُم مِّ ا َوْعَدُه إِْذ تَُحسُّ ُكم مَّ

نَْيا َوِمنكُم مَّن يُِريُد اآلِخرََة ثُمَّ َرصََفكُْم َعْنُهْم لَِيْبَتلَِيكُْم َولََقْد َعَفا  تُِحبُّوَن ِمنكُم ن يُِريُد الدُّ مَّ

ُسوُل  ُذو َفْضٍل َعَىل الُْمْؤِمِننَي  و الـلـه  َعنكُْم  إِْذ تُْصِعُدوَن َوالَ تَلُْووَن َعَىل أَحٍد َوالرَّ

 و الـلـه  أَثَابَكُْم ُغامَّ ِبَغمٍّ لِّكَيْالَ تَْحزَنُواْ َعَىل َما َفاتَكُْم َوالَ َما أََصابَكُْم يَْدُعوكُْم ِيف أُْخَراكُْم فَ 

نكُْم َوطَائَِفٌة َقْد  َخِبريٌ مِبَا تَْعَملُوَن  ن بَْعِد الَْغمِّ أََمَنة نَُّعاسا يَْغَىش طَآِئَفة مِّ ثُمَّ أَنَزَل َعلَْيكُم مِّ

ْتُهْم أَنُفسُ  ٍء ُقْل  اهلل ُهْم يَظُنُّوَن بِ أََهمَّ َغرْيَ الَْحقِّ ظَنَّ الَْجاِهلِيَِّة يَُقولُوَن َهل لََّنا ِمَن األَْمِر ِمن َيشْ

ا الَ يُْبُدوَن لََك يَُقولُوَن لَْو كَاَن لََنا ِمَن األَْمِر َيشْ  ِ يُْخُفوَن ِيف أَنُفِسِهم مَّ ا إِنَّ األَْمَر كُلَُّه هلِلَّ ٌء مَّ

 ا َهاُهَنا ُقل لَّْو كُنُتْم ِيف بُيُوتِكُْم لََربََز الَِّذيَن كُِتَب َعلَْيِهُم الَْقْتُل إَِىل َمَضاِجِعِهْم َولَِيبَْتِيلَ ُقِتلْنَ 

َص َما ِيف ُقُلوِبكُْم  الـلـه  ُدوِر  و الـلـه  َما ِيف ُصُدورِكُْم َولُِيَمحَّ إِنَّ الَِّذيَن  َعلِيٌم ِبَذاِت الصُّ

ْيطَاُن ِبَبْعِض َما كََسُبواْ َولََقْد َعَفا  تََولَّْواْ  َا اْسَتَزلَُّهُم الشَّ  الـلـه ِمنكُْم يَْوَم الْتََقى الَْجْمَعاِن إمِنَّ

 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَكُونُواْ كَالَِّذيَن كََفُرواْ َوَقالُواْ إلِْخَوانِِهمْ  َغُفوٌر َحلِيٌم   الـلـهَعْنُهْم إِنَّ 

بُواْ ِيف األَْرِض أَْو كَانُواْ ُغّزى لَّْو كَانُواْ ِعنَدنَا َما َماتُواْ َوَما ُقِتلُواْ لَِيْجَعَل  َذلَِك َحْرسَة  الـلـه إَِذا َرضَ

 لـه الـَولَِنئ ُقِتلْتُْم ِيف َسِبيِل  مِبَا تَْعَمُلوَن بَِصريٌ  و الـلـه  يُْحِيي َومُيِيُت  و الـلـه  ِيف ُقلُوِبِهْم 

َن  امَّ يَْجَمُعوَن  الـلـه أَْو ُمتُّْم لََمْغِفرٌَة مِّ تُّْم أَْو ُقِتلُْتْم ِإلَىل  َوَرْحَمٌة َخرْيٌ مِّ  الـلـهَولَِنئ مُّ

  .)1(}تُْحَرشُونَ 

                                                 

 .158ـ  149: آل عمران )1(
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يف هذه املجموعة من اآليات نظرة فاحصة نجدها قد ضّمت جوانحها  روحني ننظ

ة، ومن الحقائق الكبرية األصلية يف التصور عىل حشد ضخم من املشاهد الفائضة بالحيوي

نجدها تصور املعركة كلها بلمسات .. اإلسالمي، ويف الحياة اإلنسانية، ويف السنن الكونيّة

رسيعة حيّة متحركة عميقة، فال تدع منها جانبا إالّّ◌ سجلته تسجيال يستجيش املشاعر 

بجوها ومالبساتها ووقائعها،  والخواطر، وهي بدون شك أشد حيوية وأشد استحضارا للمعركة

من كل تصوير آخر ورد يف .. وبكل الخلجات النفسية والحركات الشعورية املصاحبة لها

ثم نجدها تضم جوانحها عىل ذلك الحشد من  -عىل طولها وتشعبها  -روايات السرية 

  . )1(الحقائق، يف صورتها الحية الفاعلة يف النفوس، البانية للتصور الصحيح

يا أيها الذين {: يعا أمام املشاهد ذات العالقة بالبحثل هنا الوقوف رسوسنحاو 

  .}آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرّدوكم عىل أعقابكم

من أن يطيعوا الكفار، وبنّي أنهم إن أطاعوهم  الـلـههم ر هذا خطاب للمؤمنني يحذ

  :صنفان - كام قيل  - )الذين كفروا(واملعني بـ. ردوهم كافرين

إنهم اليهود والنصارى، أي إن تستنصحوهم : يج قاالرعن الحسن، وابن ج :أحدهام

  . وتقبلوا رأيهم يردوكم خارسين

. إن تطيعوا أبا سفيان وأصحابه يرجعوكم كافرين: ادر أ: عن السّدي قال: وثانيهام

  . )2(والطاعة موافقة اإلرادة املرّغبة يف الفعل

انوا أيّام نزول اآليات بعد غزوة أحد، ك روال يبعد أن يستفاد من السياق أن الكفا

ما يثّبطهم عن القتال، ويلقي التنازع والتفرقة وتشتت  -يف صورة النصح  -يلقون إىل املؤمنني 

الَِّذيَن َقاَل لَُهُم النَّاُس {: الكلمة واختالفها بينهم، ورمبا أيده ما يف آخر هذه اآليات من قوله

ُف أَْولَِياءُه َفَال {: إىل أن قال} ْم َفاْخَشْوُهمْ إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعواْ لَكُ ْيطَاُن يَُخوِّ َا َذلِكُُم الشَّ إمِنَّ

ْؤِمِننيَ    .}تََخاُفوُهْم َوَخاُفوِن إِن كُنُتم مُّ

                                                 
 .490: 1يف ظالل القرآن  )1(

 .14: 3التبيان يف تفسري القرآن  )2(
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إن محمدا قد قتل (: إن اآلية إشارة إىل قول اليهود واملنافقني يوم أحد: مبا قيلر و 

  .)1()فارجعوا إىل عشائركم

واملنافقون واليهود يف املدينة ما أصاب املسلمني من الهزمية والقتل  رلكفالقد انتهز ا

والقرح، ليثبطوا عزامئهم، ويخوفوهم عاقبة السري مع محمد، ويصوروا لهم مخاوف القتال 

وعواقب االشتباك مع مرشيك قريش وحلفائهم، وجو الهزمية هو أصلح األجواء لبلبلة القلوب، 

عدم الثقة يف القيادة، والتشكيك يف جدوى اإلرصار عىل املعركة وخلخلة الصفوف، وإشاعة 

مع األقوياء، وتزيني االنسحاب منها، ومساملة املنترصين فيها، مع إثارة املواجع الشخصية 

واآلالم الفردية، وتحويلها كلها لهدم كيان الجامعة، ثم لهدم كيان العقيدة، ثم لالستسالم 

  .لألقوياء الغالبني

فطاعة الذين كفروا . الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا الـلـه رذومن ثم يح

. عاقبتها الخسارة املؤكدة وليس فيها ربح وال منفعة، بل فيها االنقالب عىل األعقاب إىل الكفر

فاملؤمن إّما أن مييض يف طريقه يجاهد الكفر والكفار، ويكافح الباطل واملبطلني، وأما أن يرتد 

ومحال أن يقف سلبيا بني بني، محافظا عىل موقفه،  - والعياذ باهلل -  عىل عقبيه كافرا

يخيّل إليه يف أعقاب الهزمية، وتحت وطأة الجرح .. إنه قد يخّيل إليه هذا.. ومحتفظا بدينه

والقرح، أنه مستطيع أن ينسحب من املعركة مع األقوياء الغالبني، وأن يساملهم ويطيعهم، 

  . وهذا وهم كبري! قيدته وإميانه وكيانهوهو مع هذا محتفظ بدينه وع

ك إىل األمام يف هذا املجال البد أن يرتد إىل الوراء، والذي ال يكافح ر فالذي ال يتح

الكفر والرش والضالل والباطل والطغيان، البد أن يتخاذل ويتقهقر ويرتد عىل عقبيه إىل الكفر 

  . والرش والضالل والباطل والطغيان

ين، واالستامع إليهم، ردته وال يعصمه إميانه من طاعة الكافوالذي ال تعصمه عقي

  إنها.. عن عقيدته وإميانه منذ اللحظة األوىل -يف الحقيقة  -والثقة بهم يتنازل 

                                                 
 ).طبعة بريوت( 43ـ42: 4ايئ، امليزان يف تفسري القرآن محمد حسني الطباطب )1(
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الهزمية الروحية أن يركن صاحب العقيدة إىل أعداء عقيدته، وأن يستمع إىل  

  . )1(وسوستهم، وأن يطيع توجيهاتهم

واالنسحاق  رق لدى اإلنسان وضعا صعبا، يؤدي إىل االنهياإن حالة الهزمية قد تخل

.. والضياع يف بعض األحيان، وقد ينتهي به ذلك إىل البحث عن مخرج للأمزق الذي وقع فيه

وقد يتمثل ذلك يف الوقوع يف قبضة مخطط الكفر، يف التنازل عن بعض املبادئ األساسية، ويف 

يف الدروب امللتوية التي ال تؤدي إىل خري وصالح،  الدخول يف بعض املشاريع املحرمة، والسري

  .)2(وذلك من أجل الحصول عىل األمن املستقبيل، من مراكز القوى املنترصة والكافرة

وا هو رجاء الحامية والنرصة عندهم، فهو ر وإذا كان مبعث امليل إىل طاعة الذين كف

َمْوالَكُْم َوُهَو  الـلـه بَِل {: يةوهم، يرضب السياق صفحا عنه، ليذكرهم بحقيقة النرصة والحام

ينَ    .}َخرْيُ النَّاِرصِ

ة، ومن فهذه هي الجهة التي يطلب املؤمنون عندها الوالية ويطلبون عندها النرص 

نارصه فام حاجته إىل  الـلـهمواله فام حاجته إىل والية أحد من خلقه؟ ومن كان  الـلـهكان 

  )3(نرصة من العبيد؟

يف املوت والحياة، وزيف تصورات  الـلـه ريف بيان حقيقة قد وبعد أن مييض السياق

الكفار املنافقني عن هذا األمر، مناديا الذين آمنوا بالتحذير من أن تكون تصوراتهم كتصورات 

يَا أَيَُّها {: هؤالء، ويردهم يف النهاية إىل قيم أخرى، وإىل اعتبارات ترجح اآلالم والتضحيات

ُبواْ ِيف األَْرِض أَْو كَانُواْ ُغّزى لَّْو الَِّذيَن آَمنُواْ َال  تَكُونُواْ كَالَِّذيَن كََفُرواْ َوَقالُواْ إلِْخَوانِِهْم إَِذا َرضَ

  . }كَانُواْ ِعنَدنَا َما َماتُواْ َوَما ُقِتلُواْ 

 الَِّذيَن َقالُواْ إلِْخَوانِِهْم َوَقَعُدواْ َلوْ {: ة يأيت قوله تعاىلر ويف مكان الحق من السو 

  .)4(}أَطَاُعونَا َما ُقِتُلوا

                                                 
 .491: 1يف ظالل القرآن  )1(

 .202: 6من وحي القرآن  )2(

 .491: 1يف ظالل القرآن  )3(

 .168: آل عمران )4(
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بصون واملخلفون يشيعونها بني وعىل ما يبدو إن هذه التقوالت، التي كان املرت 

صفوف املسلمني، قد شّقت طريقها إىل ذوي النفوس الضعيفة، الذين راحوا بدورهم يرددون 

  : ما يقوله املتصيدون يف املاء العكر بأسلوب آخر، وتساؤل آخر

ءٍ  رل لََّنا ِمَن األَمْ يَُقولُوَن هَ {   . } ِمن َيشْ

ا ُقِتلَْنا َهاُهَنا ريَُقولُوَن لَْو كَاَن لََنا ِمَن األَمْ { ٌء مَّ   !.}َيشْ

وهذا هو الهاجس الذي يجيش يف النفوس التي مل تخلص للعقيدة حينام تصطدم 

ظن، وأن ى الثمن أفدح مام كانت تر حني ت! وحينام تعاين آالم الهزمية. يف موقعة بالهزمية

وحني تفتش يف ضامئرها فال ترى األمر واضحا وال .. الثمرة أشد مرارة مام كانت تتوقع

مستقرا، وحني تتخيل أن تّرصف القيادة هو الذي ألقى بها يف هذه املهلكة، وكانت يف نجوة 

 الـلـهأن ترى يد  -بهذا الغبش يف التصور  -وهي ال ميكن ! من األمر لو كان أمرها يف يدها

وضياع ! راء األحداث، وال حكمته يف االبتالء، إمنا املسألة كلها يف اعتبارها خسارة يف خسارةو 

  !.يف ضياع

 -أّما أولئك الذين حاولوا خلخلة الصفوف والنفوس فإنهم مل يكتفوا بالتخلّف 

وما يحدثه هذا التخلف من رجة وزلزلة يف الصفوف والنفوس،  -كة عىل األبواب ر واملع

كان ما يزال سيدا يف قومه، ومل يُكشف لهم نفاقه ) رأس النفاق(بن ايُب  الـلـهعبد وخاصة أن 

بل راحوا . بهذا الوصف الذي يهز مقامه يف نفوس املسلمني منهم الـلـهبعد، ومل يصفه 

لَْو {: يثريون الزلزلة والحرسة يف قلوب أهل الشهداء وأصحابهم بعد املعركة وهم يقولون

  ....}ِتُلواأَطَاُعونَا َما قُ 
عليه  الـلـهصىل  سولر فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة، ويجعلون من طاعة ال

وأكرث من هذا كله يفسدون التصور اإلسالمي الناصح لقدر . وأتباعه مغرما ومرضّة و سلم 
ومن ثم .. وحده الـلـهولحتمية األجل، ولحقيقة املوت والحياة، وتعلقهام بقدر  الـلـه

د الحاسم الناصع الذي يرد كيدهم من ناحية ويصحح التصور اإلسالمي ويجلو يبادرهم بالر 
  .}ُقْل َفاْدَرُؤوا َعْن أَنُفِسكُُم الَْمْوَت إِن كُنُتْم َصاِدِقنيَ {: عنه الغبش من ناحية

  ده حرص وال حذرر فاملوت يصيب املجاهد والقاعد، والشجاع والجبان، وال ي
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وهذا .. ع هو الربهان الذي ال يقبل املراءوالواق.. وال يؤجله جنب وال قعود 
الواقع هو الذي يجبههم به القرآن الكريم، فريد كيدهم اللئيم، ويقّر الحق يف نصابه 

  .ويثبّت قلوب املسلمني، ويسكب عليها الطأمنينة والراحة واليقني

 - يف االستعراض القرآين ألحداث املعركة تأخريه ذكر هذا الحادث  رومام يلفت النظ

وقد وقع يف أول أحداثها وقبل  - بن أيب ومن معه عن املعركة  الـلـهحادث نكول عبد 

ابتدائها، وهذا التأخري يحمل سمة من سامت منهج الرتبية القرآنية، فقد أخره حتى يقرر 

جملة القواعد األساسية للتصور اإلسالمي التي قررها، وحتى يقر يف األخالد جملة املشاعر 

  .. رها، وحتى يضع تلك املوازين الصادقة للقيم التي وضعهاالصحيحة التي أق

وفعلتهم وترصفهم بعدها، وقد تهيأت } إَِىل الَِّذيَن نَاَفُقوا{ هذه اإلشارة إىل ثم يشري

النفوس إلدراك ما يف هذه الفعلة وما يف هذا الترصف من انحراف عن التصور الصحيح، وعن 

  .. القيم الصحيحة يف امليزان الصحيح

ات والقيم اإلميانية يف النفس املسلمة وأن توضع لها ر وهكذا ينبغي أن تنشأ التصو 

املوازين الصحيحة التي تعود إليها الختبار التصورات والقيم، ووزن األعامل واألشخاص، ثم 

فتحكم عليها الحكم املستنري الصحيح، بذلك  -بعد ذلك  -تعرض عليها األعامل واألشخاص 

  .صحيحالحس اإلمياين ال

بن أيب كان إىل ذلك  الـلـهفعبد . ى من لفتات املنهج الفريدر ولعل هنالك لفتة أخ

 عليه و سلم  الـلـهصىل  وقد ورم أنفه ألن النبي -كام أسلفنا  -الحني ما يزال عظيام يف قومه 

، مل يأخذ برأيه، وقد أحدث ترصف هذا املنافق الكبري رّجة يف الصف املسلم وبلبلة يف األفكار

كام أحدثت أقاويله بعد ذلك عن القتىل حرسات يف القلوب وبلبلة يف الخواطر، فكان من 

حكمة املنهج إظهار االستهانة به وبفعلته وبقوله، وعدم تصدير االستعراض القرآين ألحداث 

الغزوة بذلك الحادث الذي وقع يف أولها، وتأخريه إىل هذا املوضع املتأخر من السياق مع 

والتعجب من أمرهم يف هذه } الَِّذيَن نَاَفُقوا{: التي قامت به بوصفها الصحيحوصف الفئة 

  وعدم إبراز} أَلَْم تَر إَِىل الَِّذيَن نَاَفُقوا{: الصيغة املجملة
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كام يستحق من يفعل } الَِّذيَن نَاَفُقوا{: اسم كبريهم أو شخصه، ليبقى نكرة يف 

  .)1(فعلته، وكام تساوي حقيقته يف ميزان اإلميان

 -أس النفاق وجيش الرشك إىل مدياتها البعيدة، حينام يأيت الغد ر وتصل االستهانة ب

يف الناس بطلب العدو،  عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهفيؤذن رسول  -بعد يوم أحد مبارشة 

  .)2(وأذن مؤذنه أن ال يخرجن معنا أحد إال من حرض يومنا باألمس، كام يذكر ابن إسحاق

قد وجه الحرب النفسية ضد األعداء،  عليه و سلم  الـلـهصىل  سولر الوبهذا يكون 

وعهد إىل توظيف حاذق لها، وذلك عندما رأى الضعف والوهن يف جيشه بعد املعركة 

وإحساس املرشكني بالتفّوق والنرص، أراد أن يحطّم معنوية األعداء، ويعيد ألصحابه الثبات 

ا بعيد معركة أحد، وينفروا لقتال العدو ومطاردته، والقوة املعنوية، فطلب منهم أن يتجهزو 

وهو يف طريق انسحابه إىل مكة، ليعرف الناس أن املسلمني ما زالوا أقوياء، ولهم القدرة عىل 

شن الهجامت، وأن العدو يتقهقر أمامهم، فيتغرّي املوقف اإلعالمي لصالح الدعوة اإلسالمية، 

جهادي اإلعالمي، وحقق عن طريقه نتائج إعالمية فاستجاب له أصحابه، ومارس هذا العمل ال

سبحانه آيات تثني عىل هذا املوقف، وتعظّم املجاهدين، وتبّرشهم  الـلـهباهرة، فأنزل 

  . )3(باالنتصار

ِ َوال{: قال تعاىل ُسوِل ِمن بَْعِد َمآ أََصاَبُهُم الَْقْرُح لِلَِّذيَن أَْحَسُنواْ رالَِّذيَن اْسَتَجابُواْ هلِلّ

الَِّذيَن َقاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعواْ لَكُْم َفاْخَشْوُهْم  ُهْم َواتََّقواْ أَْجٌر َعِظيٌم ِمنْ 

  .)4(}َونِْعَم الْوَِكيُل  الـلـه َفزَاَدُهْم إِميَانا َوَقالُواْ َحْسُبَنا 

معه كرّة  إىل الخروج عليه و سلم  الـلـهصىل  سولر إنهم أولئك الذين دعاهم ال

أخرى غداة املعركة املريرة وهم مثخنون بالجراح، وهم ناجون بشق األنفس من املوت أمس 

يف املعركة، وهم مل ينسوا بعد هول املعركة، ومرارة الهزمية، وشّدة الكرب، وقد فقدوا من 
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  !.أعزائهم من فقدوا، فقّل عددهم فوق ما هم مثخنون بالجراح

دعاهم وحدهم ومل يأذن ألحد تخلّف  عليه و سلم  هالـلـصىل  الـلـهسول ر ولكن 

.. فاستجابوا - ليقويهم ويكرث عددهم كام كان ميكن أن يُقال  - عن الغزوة أن يخرج معهم 

كام يقرر السياق وكام  - الـلـه، وهي دعوة عليه و سلم  الـلـهصىل  استجابوا لدعوة الرسول

ِمن بَْعِد َمآ أََصابَُهُم {بهذا هلل والرسول فاستجابوا  - هي يف حقيقتها، ويف مفهومهم كذلك 

  .ونزل بهم الرض، وأثخنتهم الجراح} الَْقْرحُ 

وكانت هذه . ودعاهم وحدهم عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهسول ر لقد دعاهم 

الدعوة وما تالها من استجابة تحمل إيحاءات شتى، وتومئ إىل حقائق كربى نشري إىل يشء 

  :منها

شاء أال يكون آخر ما تنضم عليه جوانح  عليه و سلم  الـلـهصىل  لـهالـسول ر فلعل 

املسلمني ومشاعرهم، هو شعور الهزمية، وآالم الربح والقرح، فاستنهضهم ملتابعة قريش 

وتعقبها؛ يك يقر يف أخالدهم أنها تجربة وابتالء، وليست نهاية املطاف، وأنهم بعد ذلك 

ء، إمنا هي واحدة ومتيض، ولهم الكرّة عليهم، متى أقوياء، وأن خصومهم املنترصين ضعفا

  .والرسول الـلـهنفضوا عنهم الضعف والفشل، واستجابوا لدعوة 

شاء يف الجانب اآلخر أالّ متيض قريش يف  عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهسول ر ولعل 

عركة فمىض خلف قريش بالبقية ممن حرضوا امل. جوانحها ومشاعرها أخيلة النرص ومذاقاته

وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكّر . أمس، يشعر قريشا أنها مل تنل من املسلمني مناال

  .عليها

  .ت روايات السريةر وقد تحققت هذه وتلك، كام ذك

شاء أن يشعر املسلمني، وأن يشعر   عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهسول ر ولعل 

حقيقة أن .. دة التي وجدت يف هذه األرضالدنيا كلها من ورائهم، بقيام هذه الحقيقة الجدي

  .هناك عقيدة، هي كل يشء يف نفوس أصحابها
اإلنسان يف هذه الصورة ويف هذا املوقف، فيحس كأن كيان الجامعة كله قد  روينظ

تبدل ما بني يوم وليلة، نضجت وتناسقت، واطأمنت إىل األرض التي تقف عليها، وانجىل 
  جدا كله، وخلصت من تلك األرجحةالغبش عن تصورها، وأخذت األمر 
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  . والقلقلة التي حدثت باألمس فقط يف التصورات والصفوف 

ق بني موقف الجامعة اليوم وموقفها ر فام كانت سوى ليلة واحدة هي التي تف

  ..والفارق هائل واملسافة بعيدة.. باألمس

يفا أطار بة املريرة فعلها يف النفوس، وقد هزتها الحادثة هزّا عنر لقد فعلت التج

  .الغبش، وأيقظ القلوب، وثبت األقدام، ومأل النفوس بالعزم والتصميم

  .)1(يررعظيام يف االبتالء امل الـلـهنعم، وكان فضل 

كة أحد، ولكن املعركة الدائبة بني اإلسالم وأعدائه مل تنته حتى يوم ر وتنتهي مع

ل واملراء، التشكيك والبلبلة، الجد: إنّها املعركة التي تستخدم فيها كل الوسائل. الناس هذا

وتختلف وسائل االبتالء والفتنة باختالف الزمان، وتختلف .. الكيد والدس، الرتبص والتدبري

وسائل الدعاية ضد الجامعة املسلمة، ووسائل إيذائها يف سمعتها ويف مقوماتها ويف أعراضها 

 أَْمَواِلكُْم َوأَنُفِسكُْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن لَُتْبلَُونَّ ِيف {: ولكن القاعدة واحدة.. ويف أهدافها وأغراضها

  .}الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكَتاَب ِمن َقْبِلكُْم َوِمَن الَِّذيَن أَْرشَكُواْ أَذى كَِثريا

آين رصيدا للجامعة املسلمة كلاّم هّمت أن تتحرك بهذه ر ويبقى هذا التوجيه الق

رض، فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة، يف األ  الـلـهالعقيدة وأن تحاول تحقيق منهج 

يبقى هذا التوجيه القرآين حارضا .. ووسائل الدعاية الحديثة لتشويه أهدافها ومتزيق أوصالها

يجلو ألبصارها طبيعة هذه الدعوة، وطبيعة طريقها، وطبيعة أعدائها الراصدين لها يف 

فتعرف حني تتناوشها . ذاك لـهالـالطريق ويبث يف قلبها الطأمنينة لكل ما تلقاه من وعد 

الذئاب باألذى، وحني تعوي حولها بالدعاية، وحني يصيبها االبتالء والفتنة، أنها سائرة يف 

  .)2(الطريق وأنها ترى معامل الطريق

آن الكريم الحقائق األساسية ملعامل األسلوب واملنهج اإلعالمي ر وهكذا يوّضح لنا الق

 .ة الرصاع الحضاري الذي نخوض غامره، يف غمر الـلـهيف مواجهة أعداء 

                                                 
 .521ـ  519: يف ظالل القرآن )1(

 .540: املصدر السابق )2(



 

54 
 



 

55 
 

  
  
  
  
  

 مناذج منتقاة من صور
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تهم الربانيّة، الكثري من أساليب الحرب النفسيّة، من قبل الرأي واجه األنبياء يف مسري 

حربا من املرشكني واملنافقني واليهود  عليه و سلم  الـلـهصىل  العام الكافر، وقد القى الرسول

من تكذيب ودعاية وشائعة وإغراء باملال وامللك والتخويف .. ال هوادة فيها ماديّا ونفسيّا

 ..واإلرهاب،  يف مكة أوال ويف املدينة ثانيا

وآذوه ورموه بالشعر  عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهكون رسول ففي مكة كّذب املرش 

ب السخرية وهو من أساليب الحرب كام لجأت قريش إىل أسلو .. والسحر والكهانة والجنون

  النفسية؛ 

  .)1(}آَك الَِّذيَن كََفُروا إِْن يَتَِّخُذونََك إِالّ ُهُزوار َوإَِذا {

وإظهار  عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهوالشتم للتقليل من شأن رسول  وإىل التشهري

أيضا، حتى ال  ضعفه أمام الناس، ولجأت قريش أيضا إىل أسلوب التشويش والتعتيم اإلعالمي

َوَقاَل الَِّذيَن كََفُروا َال تَْسَمُعوا ِلَهَذا الُْقرْآِن َوالَْغْوا ِفيِه لََعلَّكُْم {: تصل الحقائق إىل اآلخرين

  .)2(}تَْغلُِبونَ 

يش إىل التيئيس والتعجيز والضغط العائيل، واإلغراء بامللك واملال، روكذلك لجأت ق

يف شعب أيب طالب ، ويف النهاية لجأت إىل اإلرهاب والتآمر  واملقاطعة االقتصادية واالجتامعية

  .عليه و سلم  الـلـهصىل  عىل قتله

، عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهة، بعد أن هاجر إليها رسول ر أما يف املدينة املنو 

  . )3(فنجد أن الحرب النفسية ُشّنت عليه من جبهتني، وهام؛ جبهة املنافقني، وجبهة اليهود

ة الفتنة، ورزع الفرقة، وخلخلة ر ستخدم هؤالء شتّى أنواع الشائعات إلثاوقد ا

  .الصف، وتحطيم معنوية املسلمني

  وقد كان يف داخل الصف املسلم يومذاك من كان يتناول الشائعات، فيذيع بها
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  .)1(يف الصف، محدثا ما يحدثه من البلبلة، قبل أن يتثبّت من القيادة التي يتبعها 

ض مناذج ألهم تلك الشائعات التي روجها أعداء اإلسالم أو التي ر عوفيام ييل نست

  .خاض فيها بعض ضعفاء اإلميان وقلييل الوعي من املسلمني
  

  !!املبطئون  الشامتون املبطئون  الشامتون 
  

كو مكة، ما بني اُحد واألحزاب اشتدت املحنة عىل املسلمني، فكان هناك اليهود ومرش 

ة وشوكة، وقد بان يوم أحد أن لهم عددا ال وهناك ثالثة األثايف؛ املنافقون، وهم ذوو قو 

عليه  الـلـهصىل  الـلـهينقص عن نصف عدة املؤمنني بكثري، وكانوا يقلبون األمور عىل رسول 

  .)2(ويرتبصون به الدوائر، ويثبطون املؤمنني وفيهم مرىض القلوب سامعون لهم و سلم 

، الـلـهلجهاد يف سبيل دة برزت لدى البعض، مّمن يبطّئ نفسه عن ار عىل أن مثة مف

! ومن يبطّئ غريه، ثم يحسبها غنيمة إذا مل يخرج فسلم، عىل حني أصابت املسلمني مصيبة

كام يعدها خسارة إذا مل يخرج وغنم املسلمون، ألنه مل يكن لـــه سهم يف الغنيمة، وبذلك 

  . )3(يشرتي الدنيا باآلخرة

  : وها هو قوله تعاىل يفصح عن هذه املسألة

َوإِنَّ ِمنكُْم لََمن  كُْم َفانِفُرواْ ثَُباٍت أَِو انِفُرواْ َجِميعا ر أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُخُذواْ ِحذْ يَا {

ِصيبٌَة َقاَل َقْد أَنَْعَم  َعُهْم َشِهيدا  الـلـه لَّيَُبطَِّنئَّ َفإِْن أََصابَْتكُم مُّ َولَِنئْ  َعَيلَّ إِْذ لَْم أَكُن مَّ

َن أََصابَكُْم َفضْ  ٌة يَا لَيَتِني كُنُت َمَعُهْم َفأَُفوَز  الـلـهٌل مِّ لََيُقولَنَّ كَأَن لَّْم تَكُن بَْيَنكُْم َوبَْيَنُه َمَودَّ

  .)4(}َفْوزا َعِظيام
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ين رجحوا أن تكون هذه اآليات قد نزلت يف وقت مبكر، وتحديدا يف بعض املفرس

باملدينة، كام يذهب إىل   عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهالربع الثاين من زمن إقامة رسول 

، ورمبا كان ذلك بعد غزوة أحد، وقبل الخندق، كام يذهب إليه )1(ذلك العالمة الطباطبايئ

فصورة الصف املسلم التي تبدو من (: ويستدّل عىل هذا الرتجيح بقوله. بعض املفرسين

لصف، مل تنضج بعد، توحي بوجود جامعات منوعة يف داخل ا. خالل هذه اآليات توحي بهذا

وتوحي بأن الصف كان يف حاجة إىل جهود ضخمة من الرتبية ! أو مل تؤمن إمنا هي تنافق

  ..والتوجيه، ومن االستنهاض والتشجيع

ى تصويرا منفردا للمبطئني يبدو فيه سقوط الهمة، وحب املنفعة القريبة ر فهنا ن

نرى التعّجب من حال أولئك ، وكذلك !والتلّون من حال إىل حال، حسب اختالف األحوال

  . )2()الذين كانوا شديدي التحّمس يف مكة للقتال، فلام كتب عليهم يف املدينة عراهم الجزع

ات، فهم دامئا يحثون الخطى، ويستعجلون النتائج، وهؤالء تبتيل بهم املسري 

اقة فيحرقون املراحل، وبالتايل فإن بوادر اإلنهاك تصيبهم قبل غريهم، ويصبحون عامل إع

  !وتثبيط وشامتة

جة خطورتهم إىل هذا الحد، يأيت الخطاب القرآين موجها ومحذرا، ر وحينام تصل د

انفروا (: من مغبّة استرشاء هذه املفردة، وليك ال تتحول إىل ظاهرة أو حالة تكون املواجهة

ذوا وخ - كام هو واقع  - جامعات نظاميّة، أو انفروا جميعا، وال ينفر بعضكم ويتثاقل بعضكم 

حذركم، ال من العدو الخارجي وحده، ولكن كذلك من املعّوقني املبطّئني املخّذلني، سواء كانوا 

أو يبطّئون غريهم معهم، وهو الذي يقع عادة من  -أي يقعدون متثاقلني  -يبطئون أنفسهم 

  !املخّذلني املثّبطني

  ن ليتعرّث ة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعرّث، وإن اللسار مختا )ليبطنئ(ولفظة 
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يف حروفها وجرسها، حتى يأيت عىل آخرها، وهو يشّدها شّدا، وإنها لتصور الحركة  

النفسية املصاحبة لها تصويرا كامال بهذا التعرث والتثاقل يف حربها، وذلك من بدائع التصوير 

  .)1()الفني يف القرآن الذي يرسم حالة كاملة بلفظة واحدة

وهو قرص مّدة العمل، للتدبري فيه، . اعوضده اإلرس . إطالة مّدة العمل لقلّة االنبعاث

إذا ثقل وتباطأ تباطيا وبطأه تبطّيا واستبطأ استبطاء وأبطأ : بطؤ يف مشيه يبطؤ بطاء: تقول

  .)3()يتثاقل ويضع العراقيل والعقبات يف طريق الجهاد(واملراد هنا من . )2(إبطاء إذا تأخر

 -، بأن هؤالء املبطّئني }ِمنكُْم لََمن لَُّيبَطَِّنئَّ  َوإِنَّ {: كيب الجملة كلهار وكذلك ييش ت

يزاولون عملية التبطئة كاملة، ويّرصون عليها إرصارا،  )منكم( –وهم معدودون من املسلمني 

، مام يوحي !ويجتهدون فيها اجتهادا، وذلك بأسلوب التوكيد بشتى املؤكدات يف الجملة

وشّدة أثرها يف الصف املسلم، وشّدة ما يلقاه بشّدة إرصار هذه املجموعة عىل التبطئة، 

  !.منها

سم ر ومن ثم يسلّط السياق األضواء الكاشفة عليهم، وعىل دخيلة نفوسهم، وي

  .حقيقتهم املنّفرة، عىل طريقة القرآن التصويرية العجيبة

ها هم أوالء .. فها هم أوالء، بكل بواعثهم، وبكل طبيعتهم وبكل أعاملهم وأقوالهم

، يكشف النوايا والرسائر، ويكشف رلألعني، كام لو كانوا قد وضعوا تحت املجهمكشوفون 

  .البواعث والدوافع

وكام يكونون يف   عليه و سلم  الـلـهصىل  سولر كام كانوا عىل عهد ال - ها هم أوالء 

  .  - كل زمان وكل مكان 

ن غاية االهتاممات أيضا، ال يعرفو  رصغا. متلونون. منافقون. ها هم أوالء؛ ضعاف

  أعىل من صالحهم الشخيص املبارش، وال أفقا أعىل من ذواتهم املحدودة الصغرية،

                                                 
  .705: جع نفسهر امل) 1(
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فهم يريدون الدنيا كلها عىل محور واحد، وهّمهم هذا املحور الذي ال ينسونه  

  !لحظة

، !حون ليمسكوا العصا من وسطها كام يُقالر إنهم يبطئون ويتلكؤون، وال يصا

  .)1(ور الذي يليق باملنافقني الضعاف الصغاروتصورهم للربح والخسارة هو التص

نزلت هذه اآلية يف املنافقني : يج وابن زيدرقال الحسن ومجاهد وقتادة وابن ج

فإذا أصابتهم مصيبة فيه، من قتل أو هزمية، قالوا قول . الذين كانوا يثبطون الناس عن الجهاد

  .أي حضورا} ن معهم شهداءعلينا إذ مل نك الـلـهقد أنعم {: الشامت بهم يف تلك الحال

ال يكون إالّ  من يتمنى التأخر عن جامعة املسلمني،(: ر عليه السالم وقال أبو جعف

  . )كافرا

خطاب للمؤمنني وإمنا أضاف املنافقني إليهم } َوإِنَّ ِمنكُْم لََمن لَُّيبَطَِّنئَّ {: فقوله

  :ينرألم

  .أن من عدادكم دخالؤكم: أحدهام

ة، أو حكم  الرشيعة من حقن الدم، ونحو ذلك من ر لحال الظاهأي منكم يف ا: الثاين

  .)2(املوارثة واملناكحة

، فإن السياق مييض )3()املنافقون أو ضعاف اإلميان(وأيا كان املقصودون يف الخطاب 

، وأن يوقظ يف حّسهم التطلع إىل ما !فع ويطلق هؤالء املبطئني املثقلني بالطنير محاوال أن ي

ويعدهم عىل ذلك فضل . اآلخرة، وأن يدفعهم إىل بيع الدنيا ورشاء اآلخرة.. هو خري وأبقى

  :يف الحالتني، وإحدى الحسنيني؛ النرص أو الشهادة الـلـه

نَْيا ِباآلِخرَِة َوَمن يَُقاتِْل ِيف َسِبيِل الَِّذيَن يَْرش  الـلـه َفلُْيَقاتِْل ِيف َسِبيِل { وَن الَْحَياَة الدُّ

  .)4(}أَو يَْغلِْب َفَسْوَف نُْؤتِيِه أَْجرا َعِظيامَفُيْقَتْل  الـلـه 
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وإنه ال يقاتل ملجد شخص، وال ملجد بيت، وال ملجد طبقة، وال ملجد دولة، وال ملجد 

ض، ولتمكني منهجه ر يف األ  الـلـه؛ إلعالء كلمة الـلـهأمة، وال ملجد جنس، إمنا يقاتل يف سبيل 

مع ترك  )بني الناس(ولتمتيع البرشية بخريات هذا املنهج، وعدالة املطلق  .يف ترصيف الحياة

كل فرد حرا يف اختيار العقيدة التي يقتنع بها، يف ظل هذا املنهج الرباين اإلنساين العاملي 

  .)1(العام
  

  ونر املبيّتون  املاك
  

.. ان ومكانى ابتيل بها الصف املسلم يف تلك الفرتة، كام هو يف كل زمر مثّة طائفة أخ

يسلط القرآن الضوء عليها بعد ست آيات فقط مام تقّدم، ليحيك السياق عن حال طائفة 

أم لعلها هي طائفة املنافقني يذكر عنها فعال جديدا، وفصال  -يف الصف املسلم  -آخرى 

كل ذلك يف .. ومع الحكاية التنفري من الفعلة، ومع التنفري التعليم والتوجيه والتنظيم! جديدا

  : آيات قليلة، وعبارات معدودة 

ْنُهْم َغرْيَ الَِّذي تَُقوُل ر َويَُقولُوَن طَاَعٌة َفإَِذا بَ {  و الـلـه  ُزواْ ِمْن ِعنِدَك بَيََّت طَآئَِفٌة مِّ

  .)2(}َوِكيال اهلل َوكََفى بِ  الـلـه يَكُْتُب َما يَُبيِّتُوَن َفأَْعرِْض َعنُْهْم َوتَوَكَّْل َعَىل 

يسمع منه القرآن وما فيه من ‘ الـلـهيق من الناس إذا كان عند رسول رإن هذا الف

طاعة مطلقة، ال اعرتاض وال استفهام .. قالوها هكذا جامعة شاملة.. }ةٌ ـطَاعَ {: قالوا.. التكاليف

  عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهولكن ما إن يخرجوا من عند رسول ! وال استيضاح وال استثناء

منهم غري الذي تقول، وتروح فيام بينها تتآمر عىل عدم التنفيذ، وعىل حتى تبيت طائفة 

. اتخاذ خطة للتخلص من التكليف، وهي صورة ترسم تلك الخلخلة بعينها يف الصف املسلم

فإن هؤالء مندسون فيه عىل كل حال، وترصفهم عىل هذا النحو يؤذي الصف ويخلخله، 

  .)3(دينها وبكل قوةوالجامعة املسلمة تخوض املعركة يف كل ميا
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ْنُهْم َغرْيَ الَِّذي تَُقوُل {التبييت كل يشء ُدبّر ليال، ومعنى : دقال املرب  أي } بَيََّت طَآئَِفٌة مِّ

هذا قول ابن عباس وقتادة . غري ما تقول بأن أضمروا الخالف فيام أمرتهم به أو نهيتهم عنه

، مبعنى أنهم )1(عىل جهة التكذيبقدرت طائفة منهم غري الذي تقول : وقال الحسن. والسدي

كانوا ميارسون نوعا من إشاعة التثبيط، ولو عىل نطاق محدود، متهيدا ملرحلة قادمة، يوضحها 

  .بشكل جيل موقف الحق، يرسمه القرآن الكريم بدقة رائعة
  

  إذاعة  األمن  أو  الخوف
  

يكونوا  فقد ابتىل الصف املسلم ببعض ضعاف اإلميان مّمن يسمحون ألنفسهم أن

ويج اإلشاعات املغرضة التي يتلقفونها حال سامعها، وينطلقون يرددونها دون واسطة لرت 

َن األَْمِن أَِو الَْخْوِف أََذاُعواْ {: االلتفات إىل مغبّة عواقب ما يقومون به َوإَِذا َجاءُهْم أَْمٌر مِّ

  .)2(}ِبهِ 

يج، روقتادة وابن ج أعلنوه وأفشوه، يف قول ابن عباس والحسن: ومعنى أذاعوا به

أبو األسود (قال الشاعر . أذاعه إذاعة وأذاعوا به: جامعة، ويقالوأصله إشاعة الخرب يف ال

  ):الدؤيل
  

  أوقدت بثقوب ربعلياء نا  أذاع به يف الناس حتى كأنه
  

ال يستطيع كتامن خرب، : يق، وذاع الخرب ذيعا، ورجل مذياعرالتف: وأصل اإلذاعة

إظهاره، واإلذاعة واإلشاعة واإلفشاء : وإذاعة الرس.. إذا رشبوه: يف الحوضوأذاع الناس مبا 

  .)3(واإلعالن واإلظهار نظائر، وضدها الكتامن، واإلرسار واإلخفاء

  واإلشاعة، ويف اآلية ذم وتعيري هي النرش: اإلذاعة(: يقول العالمة الطباطبايئ
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  .)1()لهم يف شأن هذه اإلذاعة 

لسياق يصّور حال طائفة ات الطريق الالحب مييض ار وبهذا التشخيص إلحدى ثغ

َن األَْمِن أَِو {: أو يصف فعلة اُخرى لطائفة يف املجتمع املسلم. اُخرى َوإَِذا َجاءُهْم أَْمٌر مِّ

  .}..الَْخْوِف أََذاُعواْ ِبهِ 

ة التي يرسمها هذا النص، هي صورة جامعة يف املعسكر اإلسالمي، مل تألف ر والصو 

. اعة يف خلخلة املعسكر، ويف النتائج التي ترتتب عليهانفوسهم النظام، ومل يدركوا قيمة اإلش

وقد تكون قاصمة ألنهم مل يرتفعوا إىل مستوى األحداث، ومل يدركوا جّدية املوقف، وأن كلمة 

عابرة وفلتة لسان، قد تجر من العواقب عىل الشخص ذاته، وعىل جامعته كلها ما ال يخطر 

أو رمبا ألنهم ال يشعرون بالوالء الحقيقي الكامل ! له ببال، وما ال يتدارك بعد وقوعه بحال

وهكذا ال يعنيهم ما يقع له من جرّاء أخذ كل شائعة والجري بها هنا وهناك، . لهذا املعسكر

فكلتاهام قد .. وإذاعتها حني يتلقاها لسان عن لسان سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف

من مثال يف معسكر متأهب مستيقظ متوقع فإن إشاعة أمر األ ! يكون إلشاعتها خطورة مدمرة

تحدث نوعا من الرتاخي، مهام تكن األوامر باليقظة؛ ألن اليقظة النابعة من .. لحركة العدو

!.. ويف ذلك الرتاخي قد تكون القاضية! التحّفز للخطر غري اليقظة النابعة من مجرد األوامر

  . قدام بسب هذه الطأمنينةكذلك إشاعة أمر الخوف يف معسكر مطمنئ لقوته، ثابت اإل 

الخوف فيه خلخلة وارتباكا، وحركات ال رضورة لها التّقاء  روقد تُحدث إشاعة أم

  !وقد تكون كذلك القاضية.. مظاّن الخوف

الذي مل يكتمل نظامه، أو مل يكتمل والؤه  روعىل أية حال فهي سمة املعسك

واقعتني يف املجتمع املسلم حينذاك، ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا .. أو هام معا. لقيادته

  .)2(باحتوائه عىل طوائف مختلفة املستويات يف اإلميان، ومختلفة املستويات يف الوالء
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ق إىل حالتني متضادتني يف الشكل منسجمتني يف ر وعىل ما يبدو فإن النص يتط

ة الخوف يف املضمون، وبعبارة أخرى فإن خطورة إذاعة األمن يف حالة االستنفار كخطورة إذاع

حالة الطأمنينة، وبذا تغدو الصورتان املتنافرتان يف الظاهر متفقتني يف النتيجة، فهام أشبه ما 

  !يكونان وجهني لعملة واحدة

إىل أن األمر الذي جاءهم من  - كام يظهر من النص  -من املفرسين  ويذهب الكثري

كفار ورسلهم املبعوثون األمن والخوف كان بعض األراجيف التي كانت تأيت بها أيدي ال

إليجاد النفاق والخالف بني املؤمنني، فكان الضعفاء من املؤمنني يذيعونه من غري تدبر وتبّرص 

 الـلـهواملتدبر يف اآلية الكرمية وأجوائها ال يرتاب يف أن . فيوجب ذلك وهنا يف عزمية املؤمنني

  : متقدمسبحانه يذكّر بحادثة بدر الصغرى، وهو ما ورد يف موضع آخر 

ِ َوال{ ُسوِل ِمن بَْعِد َمآ أََصابَُهُم الَْقْرُح ِللَِّذيَن أَْحَسُنواْ ِمْنُهْم َواتََّقواْ رالَِّذيَن اْسَتَجاُبواْ هلِلّ

الَِّذيَن َقاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعواْ لَكُْم َفاْخَشْوُهْم َفزَاَدُهْم إِميَانا  أَْجٌر َعِظيٌم 

  . }َونِْعَم الَْوِكيُل  الـلـه الُواْ َحْسبَُنا َوقَ 

ُف أَْولَِياءُه َفالَ تََخاُفوُهْم َوَخـاُفوِن إِن كُنـُتم {: إىل قوله تعاىل ْيطَاُن يَُخوِّ َا َذلِكُُم الشَّ إمِنَّ

ْؤِمِننيَ    .)1(}مُّ

كان يدعو الناس  عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهى تذكر أن رسول ر واآليات كام ن

للخروج إىل الكفار، وأن أناسا كانوا يخذلون الناس،  - وهو محنة أحد  -ما أصابهم القرح بعد

  .)2(ويخوفونهم جمع املرشكني  عليه و سلم  الـلـهصىل  ويخّذلونهم عن النبي
غم وضوح هذه الحقيقة، من خالل األجواء التي تثريها اآلية الكرمية، فإن مفرسا ر و 

 دها عن ذلك، فيحاول حرصها بإشاعة حول تطليق الرسولجليال كالسيوطي يحاول أن يبع
ملا اعتزل : روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال(: نساءه، إذ يقول  عليه و سلم  الـلـهصىل 
: نساءه دخلت املسجد، فإذا الناس ينكتون بالحىص ويقولون  عليه و سلم  الـلـهصىل  النبي

  الـلـهطلّق رسول 
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مل يطلّق نساءه، فنزلت هذه : د فناديت بأعىل صويتنساءه، فقمت عىل باب املسج 
أذاعوا به ولو رّدوه إىل الرسول وإىل اُويل األمر  وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف{: اآلية

  .)1()فكنت أنا أستنبط ذلك األمر} يستنبطونه منهممنهم لعلمه الذين 

الرواية، عّدة روايات  ينقل السيوطي، إىل جنب هذه )الدر املنثور(ه بينام يف تفسري 

وإذا جاءهم أمر {: عن ابن عباس يف قوله تعاىل(. عن ابن عباس هي أقرب للحقيقة والسياق

هذا يف اإلخبار، إذا غزت رسيّة من املسلمني خّرب الناس : ، قال}الخوف أذاعوا به من األمن أو

.. سلمني كذا وكذاعنها، فقالوا أصاب املسلمني من عدّوهم كذا وكذا، وأصاب العدو من امل

  .)2()هو يخربهم به  عليه و سلم  الـلـهصىل  فأفشوه بينهم، من غري أن يكون النبي

سواء كانوا من (ون عىل أن اآلية بصدد التنديد بهذه الفئة ويكاد يجمع املفرس 

 ، فهم موضوع الكالم يف السياق السابق؛ ألنهم كانوا مام يفعلونه)َضَعَفة املسلمني أو املنافقني

سواء أكان ساّرا أو مسيئا ومطمئنا أو  -حينام يصل إليهم خرب من أخبار الحرب والسياسة 

  .)3(أن يذيعوه بني الناس_ مثريا للخوف 
  

  !!مثلث  األحزاب مثلث  األحزاب 
  

امتحانا عسريا ) الخندق(ة، كانت غزوة األحزاب ر يف شوال من العام الخامس للهج

  : ب، ويزيغ األبصار، ويهز القناعاتللمسلمني، وهم يواجهون الخطر الذي يزلزل القلو 

ن َفْوِقكُْم َوِمْن أَْسَفَل ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغْت اْألَبَْصا { َوبَلََغِت الُْقلُوُب  رإِْذ َجاُؤوكُم مِّ

  ُهَنالَِك ابُْتِيلَ الُْمْؤِمُنوَن َوُزلِْزلُوا ِزلْزَاال الظُّنُونَا  اهلل الَْحَناِجَر َوتَظُنُّوَن بِ 
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ا َوَعَدنَا  َشِديدا   رٌَض مَّ َوَرُسولُُه  الـلـه َوإِْذ يَُقوُل الُْمنَاِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهم مَّ

ْنُهُم  إِالَّ ُغُرورا  ْنُهْم يَا أَْهَل يرَْثَِب َال ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا َويَْسَتأِْذُن َفِريٌق مِّ َوإِْذ َقالَت طَّاِئَفٌة مِّ

  .)1(}َن إِنَّ بُُيوتََنا َعْورٌَة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة إِن يُِريُدوَن إِالَّ ِفَراراالنَِّبيَّ يَُقولُو 

ة الهول الذي رّوع املدينة والكرب الذي شملها، والذي مل ينُج منه أحد من ر إنها صو 

أهلها، وقد أطبق عليها املرشكون من قريش وغطفان واليهود من بني قريظة، من كل جانب 

وإمنا الذي . فلم يختلف الشعور بالكرب والهول يف قلب عن قلب. أسفلها من أعالها ومن

اختلف هو استجابة تلك القلوب وظنها باهلل، وسلوكها يف الشّدة وتصوراتها للقيم واألسباب 

  . والنتائج

ومن ثم كان االبتالء كامال واالمتحان دقيقا، والتمييز بني املؤمنني واملنافقني حاسام ال 

  .دد فيهر ت

تعاىل املشهد وصفا  الـلـها، بل غاية يف الخطورة، وقد وصف لقد كان املوقف خطري 

حيث .. معّربا عن شّدة األمر وهو املوقف، وقد زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناجر

يكون هوال والهول الذي يزلزل املؤمنني البّد أن } ُهَنالَِك ابْتُِيلَ اْلُمْؤِمُنوَن َوُزلِْزُلوا ِزلْزَاال َشِديدا{

  .)2(مروعا رعيبا

اجة وشّدة وهوال، كلاّم كانت قريش وحلفاؤها يضيّقون خناق ر ويزداد املوقف ح

حصارهم عىل املسلمني، وما يعكسه ذلك من تداعيات املوقف املهول، وما يفرزه من 

الطابور (ولتصل األمور مدياتها املرعبة حني تحرّك , اضطراب شديد داخل الصف املسلم 

املتمثل يومئذ باملنافقني والذين يف قلوبهم مرض، الستكامل حلقات املخطط  )الخامس

الجهنمي؛ هجوم عسكري من الخارج، وإشاعة البلبلة وإطالق األراجيف من الداخل، بغية 

َوإِْذ يَُقوُل الُْمَناِفُقوَن {: بث روح الهزمية وإحداث االنكسار الداخيل متهيدا لالستسالم واالرتداد

ا َوَعَدنَا َوالَّذِ  رٌَض مَّ   . }َوَرُسولُُه إِالّ ُغُرورا الـلـه يَن ِيف ُقلُوِبِهم مَّ
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ب املزلزل، والشّدة اآلخذة بالخناق، فرصة للكشف عن ر فقد وجد هؤالء يف الك

خبيئة نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد، وفرصة للتوهني والتخذيل، وبث الشك 

وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد مبا يقولون، فالواقع  ووعد رسوله، الـلـهوالريبة يف وعد 

  .بظاهره يصدقهم يف التوهني والتشكيك

جفني قامئون يف كل جامعة، وموقفهم يف الشّدة هو ر ومثل هؤالء املنافقني وامل

، حيث ال )1(موقف إخوانهم هؤالء، فهم منوذج مكرر يف األجيال والجامعات، عىل مدار الزمان

ط مبثوثا هنا وهناك متشبثّا بذرائعيته وحججه الواهية، حتى لو مل نعدم وجود هذا النم

فاملهم لديه أن يظل هذا النهج خياره الوحيد، . يفلح بإقناع نفسه بها قبل إقناع اآلخرين

لزعزعة الهمم وتعميق االنهزامية والسلبية، أو إلبعاد الشبهة عن حقيقة موقفه وخبيئة 

تارة،  )مراعاة املصلحة العليا( عنق الحقيقة تحت الفتة ويعمد البعض إىل أسلوب يلّ . نواياه

ويظل سادرا يف تسويق هذه . إلخ...أخرى  )رضورة الحضور(ثانية، و )عدم تفويت الفرصة(و

من االستخفاف بعقول الناس واستغفالهم، لحد  - يف أحيان كثرية  - املربرات بطريقة ال تخلو 

  !!يرقى إىل درجة االستحامر

إن املسلمني حينام كانوا محصورين باملرشكني داخل الخندق، أخذ : رختصاواملسألة با

املرجفون واملنافقون يروجون لشائعات التخويف من العدو، يف صفوف املسلمني، فعندما 

عظم البالء، واشتد الخوف بني املسلمني، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتى 

ون، وتكلموا بكالم قبيح، ومنه ما قاله معتب بن ظن املؤمنون كل ظن، ونافق ناس كثري 

كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كرسى وقيرص، وأحدنا اليوم ال يأمن عىل نفسه أن : قشري

  : ويف ذلك نزل قوله تعاىل. يذهب إىل الغائط

ا َوَعَدنَا ر َوإِْذ يَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهم مَّ { َرُسولُُه ِإّال وَ  الـلـه ٌض مَّ

  .)2(}ُغُرورا
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، يف اختالق تلك الشائعة التي عمل عىل واألصل الذي اعتمد عليه معتب بن قشري

ووعد رسوله، حادثة كانت قد  الـلـهترويجها بني املسلمني، لتوهينهم وتشكيكهم يف وعد 

سلامن وقعت أثناء حفر الخندق حول املدينة قبل وصول املرشكني، فقد روى ابن إسحاق أن 

صىل  الـلـهرضبت يف ناحية من الخندق فغلظت عيل صخرة، ورسول (: قال) رض(الفاريس

قريب مني فلاّم رآين ارضب، ورأى شّدة املكان عيل، نزل فأخذ املعول من   عليه و سلم  الـلـه

يدي، فرضب به رضبة أملعت تحت املعول برقة، ثم رضب به رضبة أخرى، فلمعت تحته 

  .ب به الثالثة، فلمعت تحته برقة أخرىثم رض . برقة أخرى

ما هذا الذي رأيُت ملَع تحت املعول وأنت ! الـلـهسول ر بأيب أنت وأمي يا : قلت

  ترضب؟ 

   .)أيت ذلك يا سلامن؟ر أوقد (: قال

  . نعم: قلت

فتح عّيل بها  الـلـهفتح عّيل بها اليمن، وأما الثانية فإن  الـلـهأما األوىل فإن (: قال

  .)1()بها املرشقفتح عّيل  الـلـهب، وأما الثالثة فإن ر غالشام وامل

 الـلـهأن بني قريظة نقضوا معاهدتهم مع رسول  رويف هذه اآلونة جاءت األخبا

، وانضموا إىل كتائب األحزاب التي تحارص املدينة، ووجم املسلمون  عليه و سلم  الـلـهصىل 

  .)2(حني علموا بهذه األخبار

يك يبث املنافقون واملرجفون سمومهم وإشاعاتهم وتشكيكهم صة متاحة لر وكانت ف

ملسك زمام املبادرة   عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهوهنا بادر رسول . لخلخلة الوضع وتوهينه

لتفادي العواقب الوخيمة، فأخذ يبدد مخاوف املسلمني، ويبث فيهم روح الحامس، ويبرشهم 

  : ونرصه الـلـهبفتح 

كرسى وقيرص، ولتنفقن  الـلـهجن عنكم ما ترون وليهلكن ر ليف والذي نفيس بيده(

  .)الـلـهكنوزهام يف سبيل 
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ى من نرش التوهني والبلبلة والتخذيل يف صفوف ر بيد أن ذلك مل مينع طائفة أخ

ْنُهْم يَا أَْهَل يرَْثَِب َال ُمَقاَم لَكُْم َفاْرِجُعوا{: املسلمني   .}َوإِْذ َقالَت طَّائَِفٌة مِّ

ضون أهل املدينة عىل ترك الصفوف والعودة إىل بيوتهم، بحجة أن ر يحفهم  

إقامتهم أمام الخندق مرابطني هكذا ال موضع لها وال محل، وبيوتهم معرضة للخطر من 

وهي دعوة خبيثة تأيت النفوس من الثغرة الضعيفة فيها، ثغرة الخوف عىل النساء . ورائهم

ْنُهُم {: الظنون ال تثبت وال تستقروالذراري، والخطر محدق والهول جامح، و  َويَْستَأِْذُن َفِريٌق مِّ

  . }النَِّبيَّ يَُقولُوَن إِنَّ بُُيوتََنا َعْورَةٌ 

  . )1(وكة بال حاميةيستأذنون بحجة أن بيوتهم مكشوفة للعدو، مرت 

هنا وجود خلل فيها وأنها قاصية مكشوفة ال يأمن صاحبها ) ةر العو (واملقصود بـ

  .ليها ومالحقة العدو له إىل هناكدخول السارق إ

، وبنّي قصدهم وما تكن صدورهم، }ةٍ ر َوَما ِهَي ِبَعوْ {: كذبهم بقوله الـلـهثم بنّي 

  . )2(وهو الفرار وزوال القرار بسبب الخوف

ويضبطهم متلبّسني .. آن عن الحقيقة ويجرّدهم عن العذر والحجةر وهنا يكشف الق

  .}إِن يُِريُدوَن إِالّ ِفَرارا{ :بالكذب واالحتيال والجنب والفرار

.. ة ملوقف البلبلة والفزع واملراوغةر ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية املصو 

صورة نفسية داخلية .. يقف لريسم صورة نفسية لهؤالء املنافقني والذين يف قلوبهم مرض

ري مبقني عىل لوهن العقيدة، وخور القلب، واالستعداد لالنسالخ من الصف، مبجرد مصادفة غ

  .)3(يشء، وال متجملني ليشء

صده ملوقف البلبلة والفزع واملراوغة، وتقريعه ألولئك يستطرد القرآن ر وبعد 

قني، الذين يقعدون عن الجهاد ويدعون غريهم إىل القعود،  الـلـهالكريم إىل تقرير علم  باملعوِّ

  .ورة نفسية مبدعةويرسم لهم ص.. }ال ُمَقاَم لَكُْم َفاْرِجُعوا{ويقولون لهم 
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.. تثري الضحك والسخرية من هذا النموذج املكرور يف الناس -عىل صدقها  -وهي  

واالنتفاش وسالطة اللسان عند الرخاء، . صورة للجنب واالنزواء، والفزع والهلع يف ساعة الشّدة

. والجزع واالضطراب عند توّهم الخطر من بعيد. والشح عىل الخري والضن ببذل أي جهد فيه

والتعبري القرآين يرسم هذه الصورة، يف ملسات فنية مبدعة، ال سبيل إىل استبدالها أو ترجمتها 

ِقنَي ِمنكُْم َوالَْقائِلنَِي إلِْخَوانِِهْم َهلُمَّ إِلَْيَنا َوال  الـلـه َقْد يَْعلَُم {: يف غري سياقها املعجز اْلُمَعوِّ

ة َعلَْيكُْم َفإَِذا َجاء الَْخْوُف َرأَيَْتُهْم يَنظُُروَن إِلَْيَك تَُدوُر أَْعُيُنُهْم أَِشحَّ  يَأْتُوَن الَْبأَْس إِالّ َقلِيال 

ة َعَىل الَْخرْيِ  كَالَِّذي يُْغَىش َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت َفإَِذا َذَهَب الَْخْوُف َسَلُقوكُم ِبأَلِْسَنٍة ِحَداٍد أَِشحَّ

  .)1(}يَِسريا الـلـه أَْعاَملَُهْم َوكَاَن َذلَِك َعَىل  ـه الـلأُْولَِئَك لَْم يُْؤِمُنوا َفأَْحَبَط 

املؤكد باملعوقني الذين يسعون بالتخذيل يف  الـلـهير علم رويبدأ هذا النص بتق

، وال }َوال يَأْتُوَن الْبَأَْس إِالّ َقلِيال{: الذين يدعون إخوانهم إىل القعود. صفوف الجامعة املسلمة

  .)2(، ومكرهم مكشوفالـلـهفهم مكشوفون لعلم . مايشهدون الجهاد إالّ ملا

) املنافقون، والذين يف قلوبهم مرض، واملرجفون(املثلث؛  روبينام كان هذا الطابو 

ميارس دوره التخريبي، من داخل الصف املسلم، عرب الرتويج لألراجيف واإلشاعات، والتثبيط 

اك يف مقابل املسلمني يقف كان هن.. عن القتال، يف واحدة من أشد املواقف وأحرجها

ولقد عرب القرآن أصدق تعبري ).. مرشكو قريش، يهود بني قريظة، غطفان(التحالف املثلث؛ 

، وشاءت )3(}ُهَنالَِك اْبُتِيلَ الُْمْؤِمُنوَن َوُزلِْزلُوا ِزلْزَاال َشِديدا{: عن هذا املوقف الرهيب بقوله

الَِّذيَن كََفُروا  الـلـه َوَردَّ {نتائجها املقدرة؛  أن تنقشع الغاممة، وتنتهي إىل حيث الـلـهقدرة 

  .)4(}َقِويّا َعِزيزا الـلـه الُْمْؤِمِننَي الِْقَتاَل َوكَاَن  الـلـه ِبَغيِْظِهْم لَْم يََنالُوا َخرْيا َوكََفى 
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الدائرة عىل املرشكني من قريش وغطفان وحدهم، بل دارت كذلك عىل بني  رومل تد

ْن أَْهِل الِْكَتاِب ِمن َصَياِصيِهْم َوَقَذَف ِيف {: كني من يهودقريظة حلفاء املرش  الَِّذيَن ظَاَهُروُهم مِّ

وَن َفِريقا  َوأَْورَثَكُْم أَْرَضُهْم َوِديَارَُهْم َوأَْمَوالَُهْم َوأَْرضا  ُقلُوِبِهُم الرُّْعَب َفِريقا تَْقُتلُوَن َوتَأِْرسُ

ٍء َقِديراعَ  الـلـه لَّْم تَطَُؤوَها َوكَاَن    .)1(}َىل كُلِّ َيشْ
  

  املفسدون  أبدااملفسدون  أبدا
  

غم هذه الهزمية املنكرة التي لحقت باملفسدين يف موقعة األحزاب، فإنهم مل ر و 

يف   عليه و سلم  الـلـهصىل  يرعووا ومل يستفيدوا من الدرس جيدا، فراحوا يؤذون النبي

  :عامة نفسه ويف أهله، بل امتد إيذاؤهم ليشمل املؤمنني واملؤمنات

نَْيا َواآلِخرَِة َوأََعدَّ لَُهْم َعَذابا  الـلـه ُسولَُه لََعَنُهُم روَ   الـلـهإِنَّ الَِّذيَن يُْؤُذوَن { ِيف الدُّ

ِهينا  َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن الُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمَناِت ِبَغرْيِ َما اكْتََسُبوا َفَقِد اْحَتَملُوا بُْهَتانا َوإمِْثا  مُّ

بِ    .)2(}ينامُّ

يق يتوىل هذا الكيد للمؤمنني روهذا التشديد ييش بأنه كان يف املدينة يومذاك ف

واملؤمنات، بنرش قالة السوء عنهم، وتدبري املؤامرات لهم، وإشاعة التهم ضدهم، وهو عاّم يف 

واملؤمنون واملؤمنات عرضة ملثل هذا الكيد يف كل بيئة من األرشار . كل زمان ويف كل مكان

يتوىل عنهم الرد عىل ذلك الكيد،  الـلـهو نحرفني، واملنافقني، والذين يف قلوبهم مرض، وامل

  .وهو أصدق القائلني. ويصم أعداءهم باإلثم والبهتان

ىض القلوب واملرجفني الذين ينرشون الشائعات ر ويف النهاية يأيت تهديد املنافقني وم

وي الحاسم بأنهم إذا مل يرتدعوا عاّم تهديدهم الق.. املزلزلة يف صفوف الجامعة املسلمة

  يأتونه من هذا كله، وينتهوا عن إيذاء املؤمنني واملؤمنات، والجامعة

                                                 
  .27ـ  26: األحزاب) 1(

  .58ـ  57: األحزاب) 2(
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يسلط عليهم نبيه، كام سلطه عىل اليهود من قبل، فيطّهر  الـلـهاملسلمة كلها، فإن  

جرت كام . منهم جو املدينة، ويطردهم من األرض، ويبيح دمهم فحيثام وجدوا أخذوا وقتّلوا

، وغري اليهود من  عليه و سلم  الـلـهصىل  فيمن قبلهم من اليهود عىل يد النبي الـلـهسنة 

  : املفسدين يف األرض يف القرون الخالية

ٌض َوالُْمرِْجُفوَن ِيف الَْمِديَنِة لَنُْغِريَنََّك ر لَِنئ لَّْم يَنتَِه الُْمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهم مَّ {

 الـلـه ُسنََّة  َملُْعوننَِي أَيَْناَم ثُِقُفوا أُِخُذوا َوُقتُِّلوا تَْقِتيال  مَّ ال يَُجاِوُرونََك ِفيَها إِالَّ َقلِيال ِبِهْم ثُ 

  .)1(}تَْبِديال الـلـه ِيف الَِّذيَن َخلَْوا ِمن َقْبُل َولَن تَِجَد لُِسنَِّة 

دينة بعد بني قريظة، ك مدى قوة املسلمني يف املر من هذا التهديد الحاسم ند

ومدى سيطرة الدولة اإلسالمية عليها، وانزواء املنافقني إالّ فيام يدبرونه من كيد خفي، ال 

  .)2(يقدرون عىل الظهور، إالّ وهم مهددون خائفون

السياقان إىل جانب من أعامل التخريب االجتامعي واإلشاعات واألباطيل،  رلقد أشا

  .ر الخبيث ضد املسلمني، وسمعتهم ومجتمعهم وكيانهمالتي كان يقوم بها هذا الطابو 

ض، ر وبخصوص أذى املؤمنني واملؤمنات من لدن املنافقني، والذين يف قلوبهم م

أي يؤذونهم من غري أن يعملوا ما يوجب أذاهم، فقد (: واملرجفني ينقل املفرسون ما نصه

اجهه به، فجعل إيذاء املؤمنني اإلثم مع البهتان، وهو الكذب عىل الغري يو : فعلوا ما هو أعظم

  . واملؤمنات مثل البهتان

  . فيتحقق فيها البهتان. يعني بذلك أذيّة اللسان: وقيل

قات ليال، فإذا رأوا امرأة غمزوها، ر نزلت يف قوم زناة كانوا ميشون يف الط: وقيل

  . )3(عن الضحاك والسّدي والكلبي. وكانوا يطلبون اإلماء

  . عليه السالم وم كانوا يؤذون عليّانزلت يف ق: وقال النقاش

                                                 
  .62ـ  60: األحزاب) 1(

  .2880: سابق رمصد)2(

  ).هـ1379ط بريوت ( 370: 8مجمع البيان يف تفسري القرآن يس، الشيخ الطرب) 3(
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  .)1()نزلت يف مْن تكلّم يف عائشة يف قصة اإلفك: وقيل

لَِنئ لَّْم يَنَتِه {:د يف تفسري النص الثاين يقول الشيخ الطويس ما نّصهر ومام و 

رٌَض {أي لنئ مل يرجعوا } الُْمَناِفُقونَ    . أي شّك ونفاق} َوالَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهم مَّ

  . فاإلرجاف إشاعة الباطل لالغتنام به} ِجُفوَن ِيف الَْمِديَنةِ ر َوالْمُ {هوة الزىن ش: وقيل

. جفون هم الذين كانوا يطرحون األخبار الكاذبة مبا يشغلون به قلوب املؤمننير وامل

  . الدعاء إىل تناول اليشء بالتحريض عليه: يا محمد، واإلغراء} لَُنْغِريَنََّك ِبِهمْ {

  .)2(.لطنك عليهم، يف قول ابن عباسمعناه لنس: وقيل

طبي فقد ذكر يف النص خمس مسائل نورد األوىل منها فقط، ألنها املعنيّة يف ر أما الق

اآلية، أهل التفسري عىل أن } لَِنئ لَّْم يَنَتِه الُْمَناِفُقونَ {: قوله تعاىل(: إذ يقول. هذا البحث

: ، عن منصور، عن أيب رزين، قالكام روى سفيان بن سعيد. األوصاف الثالثة ليشء واحد

رٌَض َوالُْمرِْجُفوَن ِيف الَْمِديَنةِ { هم يشء واحد، يعني أنهم : قال} الُْمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهم مَّ

  : قد جمعوا هذه األشياء والواو مقحمة، كام قال
  

ـــــة يف املُـــــزْدحم  م وابن الهاممر إىل امللك القَ  ـــــث الكتيب  ولي
  

كان منهم قوم يرجفون وقوم : وقيل. إىل امللك القرم ابن الهامم ليث الكتيبة ادر أ

الَِّذيَن ِيف {: قال عكرمة وشهر بن َحْوشب. يتبعون النساء للريبة، وقوم يشككون املسلمني

رٌَض    . يعني الذين يف قلوبهم الزنا} ُقلُوِبِهم مَّ

  . النساء رنزلت هذه اآلية يف أم: وقال طاووس

املنافقون : وقيل. بر نزلت يف أصحاب الفواحش، واملعنى متقا: مة بن كهيلوقال سل

  والذين يف قلوبهم مرض يشء واحد، عرب عنهم بلفظني، دليله آية املنافقني

                                                 
  .360: 8التبيان ) 1(

  .360: 8سابق  راملصد) 2(
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واملرجفون يف املدينة قوم كانوا يخربون املؤمنني مبا يسوؤهم . )1(يف أول سورة البقرة 

إنهم قد قُتلوا أو : عليه و سلم  الـلـهصىل  ـلـهالمن عدّوهم فيقولون إذا خرجت رسايا رسول 

  . ُهزموا، وأن العدو قد أتاكم قاله قتادة وغريه

ّفة قوم عزّاب، فهم الذين يتع: كانوا يقولون: وقيل   . ضون للنساءر أصحاب الصُّ

وقد كان يف . الكاذبة حبّا للفتنة رهم قوم من املسلمني ينطقون باألخبا: وقيل

  . سلمون، ولكنهم خاضوا حبّا للفتنةأصحاب اإلفك قوم م

إشاعة الكذب والباطل لالغتنام : جاف التامس الفتنة، واإلرجافر اإل: وقال ابن عباس

: ترجف، والرََّجفان -أي تحرّكت وتزلزت  -رجفت األرض : وقيل تحريك القلوب، يقال. به

اف   .)2(البحر، ُسّمي به الضطرابه: االضطراب الشديد،والرجَّ

نزلت يف قوم منافقني : }لَِنئ لَّْم يَنَتِه الُْمَناِفُقونَ {: القمي يف قوله تعاىل ويف تفسري

: ، إذا خرج يف بعض غزواته يقولون عليه و سلم  الـلـهصىل  كانوا يف املدينة يرجفون برسول

،فأنزل  عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهقُِتَل واُرس فيغتّم املسلمون لذلك، ويشكون إىل رسول 

، أي نأمرك بإخراجهم من املدينة إالّ }إال قليال{إىل قوله } م ينتهـلنئ ل{عّز وجّل يف ذلك  ـلـهال

  .)3(قليال

آين، لَيعكس مدى خطورتهم عىل ر إن تصعيد املوقف إزاء هؤالء من قبل الخطاب الق

لوهن املجتمع املسلم، وتأثرياتهم السلبية عليه، ملا يطلقون من إشاعات تبث الفرقة، وتربز ا

هذا من جانب، ومن جانب آخر يعكس مدى الجهد . وتنرش التثبيط، وتشيع الفاحشة

  !يف هذا االتجاه، األمر الذي يؤكد ديدن هؤالء يف كل عرص ومرص. املبذول من قبلهم

                                                 

نزلت أربع آيات من سورة البقرة يف املؤمنني، واثنتان يف نعت الكافرين، وثالث عرشة يف : وى أبن جريج عن مجاهد قالر ) 1(

  .192: 1راجع تفسري القرطبي . املنافقني

  م، 1967هـ ـ 1387القاهرة،" الجامع ألحكام القرآن"جع تفسريه املعروف بـار يُ ) 2(

14 :245.  

  .344: 16امليزان ) 3(
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  !!تزّوج  حليلة  إبنه تزّوج  حليلة  إبنه 
  

ة يف غزوة الخندق، بدأ املرشكون واليهود واملنافقون واملرتبصون ر بعد هزميتهم املنك

سبون لرسالة اإلسالم ألف حساب ويشعرون بأن هذه القوة الفتية ال ميكن أن تُهزم مبجرد يح

  .األسلحة والجنود

وف النتصار املسلمني وتقدمهم يوما فيوما كرثتهم ر ومل يكن السبب يف مثل هذه الظ

ن يف العدد، أو تفّوقهم يف السالح، أو لنفوذهم االقتصادي واملايل، فاليشء الوحيد الذي كا

يقوي ساعد املسلمني، ويقطع بهم أشواط الرقي والتقدم، إمنا هو تفوقهم املعنوي الذي كان 

  .جميع أعدائهم أنفسهم يشعرون به متام الشعور

أوا محاسن غريهم ومساوئ أنفسهم واضحة، وعلموا أن ر ومن طبيعة اللئام أنهم إذا 

ضعف واالنحالل فيهم، هي محاسنه هي الّرس يف تقدمه ورقّيه، وأن مساوءهم ومواضع ال

بأية حيلة من الحيل  - التي تضع من شأنهم وتخرسهم املعركة، يأخذهم الهم بأن يخلقوا فيه 

ما يف أنفسهم من املساوئ ومواضع الضعف والفوىض، أو يرموه مبا ليس فيه، ويدنسوا  -

  . ذيله، ويشّوهوا سمعته، حتى ال ترى الدنيا محاسنه بدون عيب عىل األقل

وأعداء اإلسالم، يف هذه  رفهذه العقلية الدنيئة هي التي حولت مساعي الكفا

املرحلة من األعامل الحربيّة الظاهرة، إىل الحمالت الرذيلة وإحداث الفنت يف داخل نظام 

  . املسلمني ومجتمعهم خفية

من  -الذين هم يف داخل املسلمني  -أسهل للمنافقني  )الخدمة(وملا كان القيام بهذه 

 -قصدا أو بغري قصد  -، قرروا لها الطريق ورسموا لها الخطة  -يف الخارج  - الرصحاء  رالكفا

بأن يحدث املنافقون يف املدينة الفنت من الداخل، ويحاول اليهود واملرشكون استغاللها، وجني 

  .مثارها من الخارج

تزوج ت ألول مرة، يف ذي القعدة من سنة خمس، عندما ر وهذه الخطة املحبكة ظه

زينب بنت جحش مطلقة متبناه زيد بن حارثة، فعند ذلك   عليه و سلم  الـلـهصىل  النبي

  قام
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املنافقون يف املدينة بفتنة عظيمة، وأثاروا الضجة حول قصة هذا الزواج، وأيّدهم  

وقّوى ساعدهم من الخارج اليهود واملرشكون، وجاؤوا باألكاذيب واالفرتاءات عىل اإلسالم 

هذا محمد وقع يف غرام زوجة متبناه ملا نظر إليها (: وقالوا ،عليه و سلم  الـلـه صىل ونبّيه

فجأة، وملا أن اطّلع متبناه عىل هذا الغرام الذي وقع يف قلبه لزوجته تركها له بتطليقها، فهو 

  .)هكذا قد تزوج حليلة ابنه

ا كثري من هذه الدعاية، وأعادوا حتى مل يسلم من االفتتان به وقد بدأوا يف نرش

  . املسلمني أنفسهم

 ا من الروايات التي ساقها املحدثون واملفرسون، عن زواج النبيومن ثم فإن كثري 

بزينب، ال تزال توجد فيها أجزاء من هذه الدعاية امللفقة، وبّينها   عليه و سلم  الـلـهصىل 

  . ن عند أنفسهماملسترشقون يف كتبهم، بعدما شحذوها شحذا، وأضافوا إليها ما ليس منها م

غم من وضوح الحادثة، بذل الظاملون أقىص جهودهم يف اختالق األكاذيب ر وعىل ال

، ورميه بأشنع التهم األخالقية، وعملوا عىل إشاعتها، حتى عليه و سلم  الـلـهصىل  عىل النبي

  .)1(ظهر ما ظهر من تأثري دعايتهم يف املجتمع اإلسالمي

َوَما كَاَن ِلُمْؤِمٍن َوال {: الحادثة املعروفة بقوله تعاىل القرآن الكريم إىل هذه روقد أشا

  الـلـهَوَرُسولُُه أَْمرا أَن يَكُوَن لَُهُم الِْخرَيَُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يَْعِص  الـلـه ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقَىض 

ِبينا  َعلَيِْه َوأَنَْعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك  ـلـه الَوإِْذ تَُقوُل لِلَِّذي أَنَْعَم  َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضالال مُّ

أََحقُّ أَن  و الـلـه  ُمْبِديِه َوتَْخَىش النَّاَس  الـلـه َوتُْخِفي ِيف نَْفِسَك َما   الـلـهَعلَْيَك َزْوَجَك َواتَِّق 

ْجَناكََها ليَِكْ ال يَُكوَن َعَىل  ْنَها َوطَرا َزوَّ الُْمْؤِمِننَي َحَرٌج ِيف أَْزَواجِ تَْخَشاُه َفلَامَّ َقَىض َزيٌْد مِّ

  . )2(}َمْفُعوال الـلـه أَْدِعَيائِِهْم إَِذا َقَضْوا ِمْنُهنَّ َوطَرا َوكَاَن أَْمُر 

عليه و  الـلـهصىل  إن النبي(: عليه السالم  ُروي عن عيل بن الحسني: طبير يقول الق

إياها،  الـلـهأنه يتزّوجها بتزويج تعاىل إليه أن زيدا يطلّق زينب، و  الـلـهكان قد أوحى  سلم 

  فلام تشىّك زيد للنبي
                                                 

 ).ت. د. (13ـ10: سورة النور أبو األعىل املودودي، تفسري) 1(
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ُخلَُق زينب، وأنها ال تطيعه، وأعلمه أنه يريد طالقها، قال  عليه و سلم  الـلـهصىل  

يف قولك،  الـلـه اتّقِ : عىل جهة األدب والوصيّة عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهله رسول 

ها ويتزوجها، وهذا هو الذي أخفى يف نفسه، ومل وهو يعلم أنه سيفارق. وأمسك عليك زوجك

أن   عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهيرد أن يأمره بالطالق لاِم علم أنه سيتزوجها، وخيش رسول 

يلحقه قول من الناس يف أن يتزوج زينب بعد زيد، وهو مواله، وقد أمره بطالقها، فعاتبه 

) أمِسْك : (له، بأن قال الـلـهيف يشء قد أباحه تعاىل عىل هذا القدر من أن خيش الناس  الـلـه

  .)أحّق بالخشية، أي يف كل حال الـلـهوأعلمه أن . مع علمه بأنه يطلِّق

وهذا القول أحسن ما قيل يف :  عليهم الـلـهرحمة  قال علامؤنا(: طبير ويضيف الق

واملراد .. تأويل هذه اآلية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من املفرسين والعلامء الراسخني

إمنا هو إرجاف املنافقني بأنه نهى عن تزويج نساء األبناء وتزّوج } َوتَْخَىش النَّاَس {: بقوله تعاىل

  .)1().  )بزوجة ابنه
  

  شائعة  اإلفكشائعة  اإلفك
  

الخامس فتمثلت يف تلك اإلشاعة  رأما املحاولة الثانية التي أقدم عليها الطابو 

لمني من غزوة بني املصطلق، وهي ما ُعرفت الخبيثة التي بثها هؤالء، أثناء رجوع املس

إِنَّ الَِّذيَن {: وكانت أخطر من املحاولة األوىل، وورد ذكرها يف القرآن الكريم.. )حديث اإلفك(بـ

ا اكْ نُْهم مَّ نكُْم ال تَْحَسبُوُه َرشّا لَّكُم بَْل ُهَو َخرْيٌ لَّكُْم لِكُلِّ اْمِرٍئ مِّ َتَسَب َجاُؤوا ِباإلِْفِك ُعْصبٌَة مِّ

لَْوال إِْذ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنوَن  ِمَن اإلِثِْم َوالَِّذي تََوىلَّ ِكْربَُه ِمْنُهْم لَُه َعَذاٌب َعِظيٌم 

ِبنٌي   لَْوال َجاُؤوا َعلَيِْه ِبأَْرَبَعِة ُشَهَداء َفإِْذ لَمْ  َوالُْمْؤِمَناُت ِبأَنُفِسِهْم َخرْيا َوَقالُوا َهَذا إِْفٌك مُّ

َهَداء َفأُْولَِئَك ِعنَد  َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِيف  الـلـه َولَْوال َفْضُل  ُهُم اْلكَاِذبُوَن  الـلـه يَأْتُوا ِبالشُّ

كُْم ِيف َما أََفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم  نَْيا َواآلِخرَِة لََمسَّ ْونَُه ِبأَلِْسَنِتكُْم َوتَُقولُوَن  الدُّ إِْذ تَلَقَّ

ا لَْيَس لَكُم ِبِه ِعلٌْم َوتَْحَسبُونَُه َهيِّنا ِبأَ    ْفَواِهكُم مَّ
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  .)1( }...َعِظيمٌ  الـلـه َوُهَو ِعنَد 

إنها نزلت يف عائشة، وقيل : إىل حديث اإلفك، وقد قيل فهذه اآليات وما يتلوها تشري

ر مانروم ، ولسنا هنا بصدد الوقوف أمام هذه النقطة، بقد)2(يف ماريّة القبطية أم إبراهيم

  .تناول الحدث، من زاوية البحث الذي نحن يف سياقه

بالفحشاء،   عليه و سلم  الـلـهصىل  موا بعض أهل النبير واملستفاد من اآليات أنّهم 

وكان الرامون عصبة من القوم، فشاع الحديث بني الناس يتلقاه هذا من ذاك، وكان بعض 

 إذاعة الحديث، حبّا منهم أن تشيع املنافقني أو الذين يف قلوبهم مرض يساعدون عىل

  .)3( عليه و سلم  الـلـهصىل  اآليات، ودافع عن نبيّه الـلـهالفاحشة يف الذين آمنوا، فأنزل 

وج به شائعات ليس لها من دليل، غري أنها شائعات ر إنها قضية اإلفك الذي ت

  .تتداولها األلسنة، عىل غري علم، وال هدى، وال برهان مبني

ه، والكشف عن أبعاده املدمرة يف ر معالجة هذا اإلفك، وتبيني خط وليك تكون

 )4(.أن متتحن به أرسة، هي يف قّمة أرس الدنيا نقاء الـلـهاملجتمع معالجة فّعالة سبق يف علم 

  .عليه و سلم  الـلـهصىل  تلك هي أرسة الرسول

أي } ْصبٌَة ِمْنكُمْ عُ {: اد بقوله تعاىلر وامل. الجامعة: هو أشد الكذب، والعصبة: واإلفك

  .)5(}لَُيوُسُف َوأَُخوُه أََحبُّ إَِىل أَِبيَنا ِمنَّا َونَْحُن ُعْصبَةٌ {: جامعة منكم، ومنه قوله تعاىل

  . )6(تعّصب القوم، إذا اجتمعوا عىل هيئة: ويقال

  .. إنها عرشة إىل أربعني: أيضا أن العصبة جامعة متعصبة متعاضدة، وقيل رويذك
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تبط بعضهم ببعض يذيعون الحديث، ر نه كان هناك جامعة مومحصل اآليات أ 

  .)1(، وكان الناس يتداولونه لسانا حتى شاع بينهمعليه و سلم  الـلـهصىل  ليفضحوا النبي

إىل بعض أفراد هذه العصبة وأقطابها مّمن رّوجوا لشائعة اإلفك وأفاضوا  وقد اُشري

، وهو من }الذي توّىل ِكْربَهُ {، وهو )سلول بن أيب بن الـلـهعبد (منهم : قال ابن عباس. فيها

وهو قول ) حمنة بن جحش(، و)حّسان بن ثابت(، و)مسطح بن أثاثة(رؤساء املنافقني و

إن املقذوفة هي عائشة فإن سبب اإلفك أن عائشة ضاع : وحسب الرواية التي تقول. عائشة

تطلبه، وُحمل عقدها يف غزوة بني املصطلق، وكانت تباعدت لقضاء الحاجة، فرجعت 

هودجها عىل بعري ظّنا منهم بها أنّها فيه، فلام صارت إىل املوضع وجدتهم قد رحلوا عنه، 

وكان صفوان بن معطل السلمي الذكواين من وراء الجيش فمّر بها، فلام عرفها أناخ بعريه 

ي عن هكذا رواه الزهر . حتى ركبته، وهو يسوقه حتى أىت الجيش بعدما نزلوا يف قائم الظهرية

  .فقال أهل اإلفك ما قالوا واخرتعوه من األكاذيب )2(عائشة

بن  الـلـهه، وقاد حملته، واضطلع منه بالنصيب األوىف هو عبد وكان الذي توىل كرب 

كان  الـلـهولقد عرف كيف يختار مقتال، لوال أن . أيب بن سلول راس النفاق، وحامل لواء الكيد

  .. ولرسوله عاصام، وللجامعة املسلمة راعيا من ورائه محيطا، وكان لدينه حافظا،

وي أنه ملا مّر صفوان بن املعطل بهودج عائشة وابن سلول يف مأل من قومه، ر ولقد 

  من هذه؟ : قال

  .. عائشة: فقالوا

  . ما نجت منه وال نجا منها الـلـهو : فقال

  !أة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت،ثم جاء يقودهار ام: وقال
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بوسائل ملتوية بلغ من  -عن طريق عصبة النفاق  -اح يذيعها ر ثة وهي قولة خبي

خبثها أن متوج املدينة بالفرية التي ال تصدق، والتي تكذبها القرائن كلها، وأن تلوكها ألسنة 

  .)1(املسلمني غري متحرجني، وأن تصبح موضوع أحاديثهم شهرا كامال

نها يف املجالس، بعضهم ّوجون لهذه األكذوبة ويرددو ر وهكذا أخذ بعض الناس ي

  .فعل ذلك دون أن يدرك خطر ما يفعل، وبعضهم فعله ألنه من املنافقني

، بل لقد كانت )2(وكانت أزمة حادة عنيفة زلزلت أخالق الناس، وشاع بهم هّم عظيم

. وخاضتها الجامعة املسلمة يومذاك عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهكة خاضها رسول ر مع

 الـلـهصىل  الـلـهمعركة ضخمة لعلها أضخم املعارك التي خاضها رسول  ..وخاضها اإلسالم

وخرج منها منترصا كاظام آلالمه الكبار، محتفظا بوقار نفسه وعظمة قلبه .. عليه و سلم 

  .)3(فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل عىل نفاد صربه وضعف احتامله. وجميل صربه

زّت كيان املجتمع اإلسالمي حينئذ هزّا ّوج شائعة اإلفك هذه، والتي هر وواضح أن م

عنيفا، قد اختلق موضوعها وأقامه عىل أساس جانب ضئيل جدا من الحقيقة، وهو رؤية 

الناس البن املعطل يقود بعريه وعليه عائشة، ثم عالج هذا القدر الضئيل جدا من الحقيقة 

الية، وصاغه صياغة باملبالغة، وجّسمه بطريقة انفعالية، ومزجه بجوانب من شطحاته الخي

وبعد ذلك صّب ما لديه يف . خبيثة يسهل عىل الذين يوجه إليهم الشائعة استيعابها وترديدها

القنوات املناسبة من أعوانه الذين يطمنئ إليهم، لتصل الشائعة إىل أسامع الناس عن طريقهم 

  .        بالصيغة التي يستهدف من ورائها إحداث األثر املطلوب

الشائعة تبدأ أول ما تبدأ يف إطار هذه العالقات حيث يكون التفاعل وف أن ر ومع

  .عىل أشّده، ثم تنتقل إىل املجتمع ككل
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ت هذه الشائعة بالفعل بشدة بني املسلمني، ولعبت دورا رئيسيا يف إثارة وقد رس 

عواطفهم، وتركت آثارا عميقة يف نفوسهم كادت تحطم معنوياتهم وتفقدهم الثقة بقائدهم 

ومام ساعد عىل شّدة رسيانها أنها قد توفر لها الرشطان األساسيان لشّدة رسيان . فسهموبأن

 الـلـهصىل  أهمية موضوع الشائعة وهو هنا يتعلق بكرامة الرسول األكرم: أي شائعة، وهام

وملا كان القانون األسايس للشائعة .. ثم شّدة الغموض الذي غلّفها  وأحاط بها.. عليه و سلم 

رضب األهّمية يف الغموض وليس حاصل جمعهام كام سبق إيضاحه يف املبحث  هو حاصل

فلذلك كانت  -وواضح يف هذه الشائعة أن األهمية كبرية جدا والغموض شديد  -األول 

  .الشائعة ضخمة جدا

وج تجرف معها الجمهور، وكلام ترددت بني الناس اشتد ر كذلك فإن الشائعة حني ت

وهذه الشائعة ظلت طوال شهر كامل ترسي بني .. اتجاه تفكريهمصداها، وأحدثت تغيريا يف 

  .الناس، وتلوكها األلسنة، وتتناقلها األفواه دون شاهد أو دليل يؤكد صحتها

ت تفكري بعض املسلمني، ومنهم كام سبق ونتيجة لذلك فقد اشتد صداها، وغريّ  

سلمني الذين ذكره حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش، وهم من امل

  .)1(انجرفوا يف تيار هذه الشائعة ورّددوها عالنية، وما كان لهم أن يفعلوا ذلك
  

  الساّمعون  لهمالساّمعون  لهم
  

تحدث القرآن واصفا دور هذا الطابور املخرّب املرّوج لألراجيف  ريف موضعٍ آخ

قيها ورغم الصفعات التي ل. واإلشاعات واملثبط للمسلمني يف حربهم ومواجهتهم لعدو اإلسالم

هؤالء بيد أنهم مل يثوبوا إىل رشدهم، وها هم يعاودون الكرّة ميارسون بث الفتنة والتفرقة 

  : والتخذيل

ا َزاُدوكُْم إِالَّ َخبَاال وألَْوَضُعواْ ِخالَلَكُْم يَْبُغونَكُُم اْلِفْتَنَة َوِفيكُْم ر لَْو خَ { ُجواْ ِفيكُم مَّ

ُعوَن لَُهْم    لََقِد ابَْتَغُواْ الِْفْتَنَة ِمن َقْبُل َوَقلَُّبواْ لَكَ  الظَّالِِمنَي َعلِيٌم بِ  و الـلـه  َسامَّ
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  .)1(}َوُهْم كَارُِهونَ  الـلـه األُُموَر َحتَّى َجاء الَْحقُّ َوظََهَر أَْمُر  

لو خرج هؤالء املنافقون معكم إىل : معناه(: يسعن اآلية األوىل يقول الشيخ الطرب 

يريد : غدرا ومكرا، عن الضّحاك، وقيل: وقيل. الّ رشا وفساداالجهاد ما زادوكم بخروجهم إ 

عجزا وجبنا، عن ابن عباس، أي أنهم كانوا يجبنونكم عن لقاء العدو بتهويل األمر عليكم 

واإليضاع لغة هو اإلرساع يف السري، أي ألرسعوا يف الدخول بينكم } وألَْوَضُعواْ ِخالَلَكُمْ {

ولسعوا فيام بينكم بالتفريق بني املسلمني، ويكون : ريدبالتخريب واإلفساد والنميمة، ي

معناه ألوضعوا إبلهم خاللكم، يتخلل الراكب الرجلني، : وألعدوا اإلبل وسطكم، وقيل: تقديره

  .حتى يدخل بينهام، فيقول ما ال ينبغي

يبغون لكم أو فيكم، أي : بعدو اإلبل وسطكم، ومعنى يبغونكم} يَْبُغونَكُُم الِْفْتنَةَ {

: والفتنة. معناه يبغونكم أن تكونوا مرشكني: قة، وقيلر يطلبون املحنة باختالف الكلمة أو الف

يخوفونكم بالعدو، ويخربونكم أنكم منهزمون، وأن عدوكم : الرشك، عن الحسن، وقيل معناه

  .سيظهر عليكم عن الضحاك

ُعوَن لَُهمْ { م ما يسمعون منكم، أي وفيكم عيون للمنافقني ينقلون إليه} َوِفيكُْم َسامَّ

يد َضَعفة رمعناه وفيكم قائلون منهم عند سامع قولهم، ي: عن مجاهد، وابن زيد، وقيل

  .املسلمني عن قتادة وابن إسحاق وجامعة

وا ر أي بهؤالء املنافقني الذين ظلموا أنفسهم ملا أضم} َعلِيٌم ِبالظَّالِِمنيَ  و الـلـه  {

 الـلـهثم أقسم . يب، وجد بن قيس، وأوس بن قبطيبن أ  الـلـهعليه من الفساد، منهم عبد 

، الفتنة اسم يقع عىل كل سوء ورش، واملعنى، لقد }لََقِد ابَْتَغُواْ الِْفتْنََة ِمن َقْبُل {: سبحانه، فقال

طلب هؤالء املنافقون اختالف كلمتكم، وتشتيت أهوائكم، وافرتاق آرائكم من قبل غزوة 

عليه و  الـلـهصىل  بن أيب بأصحابه، وخذل النبي الـلـهعبد تبوك، أي يف يوم أحد حني انرصف 

  . سبحانه عن املسلمني فتنتهم الـلـهفرصف  سلم 
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اد بالفتنة رصف الناس عن اإلميان وإلقاء الشبهة إىل ضعفاء املسلمني، عن ر أ: وقيل

ة العقبة، يف غزوة تبوك ليل عليه و سلم  الـلـهصىل  أراد بالفتنة الفتك بالنبي: وقيل. الحسن

  . وكانوا اثني عرش رجال من املنافقني

أي احتالوا يف توهني أمرك، وإيقاع االختالف بني املؤمنني، ويف } روقلبوا لك األمو {

إنهم يريدون يف كيده وجها من التدبري، : وقيل. قتلك بكل ما أمكنهم فيه، فلم يقدروا عليه

  .ه، فهذا تقليب األمور عن أيب مسلمفإذا مل يتم ذلك فيه تركوه، وطلبوا املكيدة يف غري 

َوظََهَر أَْمُر {: به الـلـهوالظفر، الذي وعده  حتى جاء النرص: ، معناه}حتى جاء الحق{

، أي يف حال كراهيتهم }وهم كارهون{رغمهم  أي دينه، وهو اإلسالم عىل الكفار عىل} الـلـهِ 

  .)1(لذلك، فهي جملة يف موضع الحال

ريم من صفات أهل النفاق والشقاق ينطبق بالكامل عىل ما ه القرآن الكر إن ما ذك

يسمى اآلن بالحرب الباردة، أو الحرب النفسية التي تثريها وتتوالها قوى الرش والخيانة، من 

نرش الشائعات املغرضة، وتجريح املخلصني، وإثارة الفنت والقالقل واالستفزازات، ووصم 

. ملية االغتياالت، وتدبري املؤامرات واالنقالباتالوجودات املخلصة بالتهديم والتخريب، وع

كل ذلك وما إليه يقوم به املنافقون يف عرصنا بطريقة محكمة ومنظمة، بل علمية 

يستخدمون أساليب ترتكز عىل علم النفس واالجتامع، ويدخلون إىل كل قلب من نافذته 

مفتاحا، ولكل ليل  أعّدوا لكل باب(: عليه السالم  وعاطفته، أو كام قال اإلمام عيل

  .)2()مصباحا

ا العديد من الواجهات والتيارات، ر لقد فضحت األحداث التي عصفت باملنطقة مؤخ

 . وأبرزتها عىل حقيقتها، فبان زيفها، بعد أن تساقطت كل املساحيق التي توارت وراءها

                                                 
  .35: 5مجمع البيان ) 1(

  .249: املبني محمد جواد مغنية، التفسري) 2(



 

85 
 

  

  
  
  
  
  

 كيف تعامل القرآن مع الحرب الدعائية ؟



 

86 
 



 

87 
 

لبحث، مناذج منتقاة من صور التثبيط واإلرجاف ضنا فيام تقّدم من هذا ار استع

والتخذيل، ورأينا كيف استطاع املرشكون واليهود واملنافقون، وكل من له مصلحة يف مقاومة 

تيار اإلسالم، أن ينظّموا حربا للشائعات، تنرش موجاتها متالحقة تستهدف تحطيم وحدة 

وبقيادتهم ممثلة يف شخص رسول الصف املسلم، وزعزعة ثقة املسلمني بعقيدتهم من جانب، 

، من جانب آخر، وذلك عن طريق التشكيك يف كل يشء،  عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـه

  .)1(واختالق األكاذيب واالفرتاءات، وترويجها بني الصف املسلم

ا خطريا يف هذه الحرب النفسية، التي مل تضع أوزارها ر وواضح أن اليهود قد لعبوا دو 

  .وكان لكل طائفة منهم شأن مع الرسول ..قط حتى اليوم

ة رسيعة، عىل الخط البياين ملحاوالت اليهود، عىل هذا الصعيد، تقودنا إىل هذه ر ونظ

بدأت . قد بدأت يف أول األمر حربا باردة، بتعبري أيامنا هذه) أي الحرب(النتيجة، وهي أنها 

واتخذوا يف الحرب أساليب  .، وضد اإلسالمعليه و سلم  الـلـهصىل  حرب دعاية ضد الرسول

 الـلـهصىل  اتخذوا خطة التشكيك يف رسالة محمد. شتى ماّم ُعرف به اليهود يف تاريخهم كله

، وإلقاء الشبهات حول العقيدة الجديدة، واتخذوا طريقة الدس بني بعض عليه و سلم 

اتخذوا طريقة وبني األوس والخزرج مرّة، وبني األنصار واملهاجرين مرّة، و . املسلمني وبعض

واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من . التجسس عىل املسلمني لحساب أعدائهم من املرشكني

  .. املنافقني الذين يظهرون اإلسالم، يوقعون بواسطتهم الفتنة يف صفوف املسملني

ا أسفروا عن وجوههم واتخذوا طريق التأليب عىل املسلمني، كالذي حدث يف وأخري 

  ..)2(غزوة األحزاب
  

  قائق  أساسيةقائق  أساسيةحح
  

مية التي تحدثت عن الخرب واإلشاعة واألراجيف والتضليل ر وإذا ما تأملنا اآليات الك

  والحرب الدعائية املضادة التي تستهدف إرباك الرأي العام، وتضليل اإلنسان،

                                                 
 ).م1983هـ ـ 1403جّدة، (، 60: يد عزت، بحوث يف اإلعالم اإلسالميرمحمد ف. د) 1(

  ).م1982هـ ـ 1402ط دار الرشوق، العارشة، ( 2846: 5آن ر ب؛ يف ظالل القسيد قط) 2(



 

88 
 

وهدم التامسك السيايس والفكري واالجتامعي والنفيس للمجتمع، نستطيع أن  

  .  هذا الشأننستنتج عّدة حقائق أساسية يف

  :)1(اءة اآليات والوقوف أمامها مرة أخرىر وإذن فلنعد ق

  .)2(}َويَُقولُوَن إِنَُّه لََمْجُنونٌ {

  .)3(}اُه بَْل ُهَو َشاِعرٌ َقاُلواْ أَْضَغاُث أَْحالٍَم بَِل اْفرتَ {

ٌد إِالَّ { اَت أَ رَوَما ُمَحمَّ ُسُل أََفإِن مَّ ْو ُقِتَل انَقلَْبُتْم َعَىل ُسوٌل َقْد َخلَْت ِمن َقْبلِِه الرُّ

اِكِرينَ  الـلـه َشْيئا َوَسَيْجِزي   الـلـهأَْعَقاِبكُْم َوَمن َينَقلِْب َعَىلَ َعِقَبْيِه َفلَن يَُرضَّ    .)4(}الشَّ

ُسوِل َوإَِىل  رَوإَِذا َجاءُهْم أَمْ { وُه إَِىل الرَّ َن األَْمِن أَِو الَْخْوِف أََذاُعواْ ِبِه َولَْو َردُّ أُْوِيل مِّ

َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه الَتََّبْعُتُم  الـلـه األَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن يَْسَتنِبطُونَُه ِمْنُهْم َولَْوالَ َفْضُل 

ْيطَاَن إِالَّ َقلِيال   .)5(}الشَّ

ن َفْوِقكُْم َوِمْن أَْسَفَل ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغْت األَبَْصا{ لََغِت الُْقلُوُب َوبَ  رإِْذ َجاُؤوكُم مِّ

َوإِْذ يَُقوُل  ُهَنالَِك ابُْتِيلَ الُْمْؤِمنُوَن َوُزلِْزلُوا ِزلْزَاال َشِديدا  الظُّنُونَا  اهلل الَْحَناِجَر َوتَظُنُّوَن بِ 

ا َوَعَدنَا  رٌَض مَّ ْذ َقالَت طَّاِئَفٌة َوإِ  َوَرُسوُلُه إِالَّ ُغُرورا  الـلـه الُْمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهم مَّ

ْنُهُم النَِّبيَّ يَُقولُوَن إِنَّ بُيُ  ْنُهْم يَا أَْهَل يرَْثَِب ال ُمَقاَم لَكُْم َفاْرِجُعوا َويَْسَتأِْذُن َفِريٌق مِّ وتََنا َعْوَرٌة مِّ

  .)6(}َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة إِن يُِريُدوَن إِالَّ ِفَرارا

ِقنيَ  الـلـه َقْد يَْعلَُم { ِمنكُْم َوالَْقائِلنَِي إلِْخَوانِِهْم َهلُمَّ إِلَْيَنا َوال يَأْتُوَن الْبَأَْس إِال  الُْمَعوِّ

ة َعلَْيكُْم َفإَِذا َجاء الَْخْوُف  َقلِيال  أَيَْتُهْم يَنظُُروَن إِلَْيَك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم كَالَِّذي يُْغَىش َعلَْيِه ر أَِشحَّ

ة َعَىل الَْخرْيِ أُْولَِئَك لَْم يُْؤِمُنوا ِمَن الَْمْوِت َفِإَذا َذَهَب الْخَ  ْوُف َسلَُقوكُم ِبأَلِْسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ

  يَْحَسبُونَ  يَِسريا  الـلـه أَْعاَملَُهْم َوكَاَن َذلَِك َعَىل  الـلـه َفأَْحبََط 

                                                 
  . 37: تكزات أساسية يف اإلعالم القرآينر مؤسسة البالغ؛ م) 1(

  .51: القلم) 2(

  .5: األنبياء) 3(

  .144: انر آل عم) 4(

  .83: النساء) 5(

  .13ـ  10: األحزاب) 6(
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وا لَْو أَنَُّهم بَادُ   وَن ِيف األَْعرَاِب يَْسأَلُوَن األَْحزَاَب لَْم يَْذَهُبوا َوإِن يَأِْت األَْحزَاُب يََودُّ

ا َقاتَُلوا إِال َقلِيال   .)1(}َعْن أَنَبائِكُْم َولَْو كَانُوا ِفيكُم مَّ

َما اكْتََسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا بُْهَتانا َوإمِْثا  َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن الُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمَناِت ِبَغرْي {

ِبينا   .)2(}مُّ

 ٌِض َوالُْمرِْجُفوَن ِيف الَْمِديَنِة لَُنْغِريَنََّك ر الُْمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قُلُوِبِهم مَّ  لَِنئ لَّْم يَنتَه

 الـلـه ُسنََّة  َملُْعوننَِي أَيَْناَم ثُِقُفوا أُِخُذوا َوقُتِّلُوا تَْقتِيال  ِبِهْم ثُمَّ ال يَُجاِوُرونََك ِفيَها إِال قَلِيال 

  .)3(}تَبِْديال الـلـه ِمن قَْبُل َولَن تَِجَد لُِسنَِّة  ِيف الَِّذيَن َخلَْوا

نكُْم ال تَْحَسُبوُه َرش { ا لَّكُم بَْل ُهَو َخرْيٌ لَّكُْم لُِكلِّ إِنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا ِباإلِْفِك ُعْصَبٌة مِّ

ا اكْتََسَب ِمَن اإلِثِْم َوالَِّذي تََوىلَّ ِكْربَُه ِمْنُهْم لَ  ْنُهم مَّ   .)4(}ُه َعَذاٌب َعِظيمٌ اْمِرٍئ مِّ

ا َزاُدوكُْم إِالَّ َخبَاال وألَْوَضُعواْ ِخالَلَكُْم يَْبُغونَكُُم اْلِفْتَنَة َوِفيكُْم ر لَْو خَ { ُجواْ ِفيكُم مَّ

ُعوَن لَُهْم  األُُموَر َحتَّى لََقِد ابْتََغُواْ اْلِفْتَنَة ِمن َقْبُل َوَقلَُّبواْ لََك  َعلِيٌم ِبالظَّالِِمنَي  و الـلـه  َسامَّ

  .)5(}َوُهْم كَارُِهونَ  الـلـه َجاء الَْحقُّ َوظََهَر أَْمُر 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاءكُْم َفاِسٌق ِبنََبٍأ َفَتبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا َقْومـا ِبَجَهالَـٍة َفُتْصـِبُحوا {

  .)6(}َعَىل َما َفَعلُْتْم نَاِدِمنيَ 

  والتفّحص فيها يوصلنا إىل عّدة قضايا  اءة هذه اآلياتر إن ق

  :أساسية هي

غم نجاحها الوقتي يف بلبلة األفكار، أثبتت إخفاقها ر إّن هذه الشائعات، و : أوال

الذريع يف مواجهة رسالة السامء، فضال عن أنها كانت متنيات تراود أعداء اإلسالم، والتمنيات 

  : رأس مال املفلسني

                                                 
  .20ـ  18: األحزاب) 1(

 .58: األحزاب) 2(

  .62ـ  60: األحزاب )3(

  .11: رالنو ) 4(

  .48ـ  47: التوبة) 5(

  .6: اتر الحج) 6(



 

90 
 

وَن  وَن َفال أُْقِسُم مِبَا تُبِْرص { َوَما ُهَو ِبَقْوِل  إِنَُّه لََقْوُل َرُسوٍل كَِريٍم  َوَما ال تُْبِرصُ

  .)1(}تَنِزيٌل مِّن رَّبِّ الَْعالَِمنيَ  َوال ِبَقْوِل كَاِهٍن َقلِيال َما تََذكَُّروَن  َشاِعٍر َقلِيال َما تُْؤِمنُوَن 

لنرش شائعات مسمومة، يهدفون ون أحرج املواقف، كان أعداء اإلسالم يتخري : ثانيا

  .. منها اىل تحطيم قوة املسلمني املعنوية وتثبيط هممهم،وذلك أثناء القتال أو االستعداد له

  ة التي نُرشت بني املسلمني ومن ذلك تلك الشائعة الخطري 

  . من أن محمدا قد قُتل -من جانب أعدائهم أثناء القتال يف غزوة أحد  -

.. كبري يف الهزمية، التي لحقت باملسلمني يف تلك الغزوة روكان لهذه الشائعة أث

وكذلك ما أشاعه املنافقون لتوهني املسلمني وتخذيلهم، يف غزوة األحزاب، عندما عظم البالء، 

  .. وجاءهم العدو من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت األبصار، وبلغت القلوب الحناجر

وم يف تبوك، ر مني، وهم يتهيأون لقتال الومن ذلك أيضا ما أشاعه املنافقون بني املسل

 الـلـهصىل  الـلـهمن تثبيط معنوي، أّدى إىل تخلّف عدد من املسلمني عن السفر، مع رسول 

  .)2(يف تلك الغزوة  عليه و سلم 

امتهم، ر إن اإلشاعات واألكاذيب التي تستهدف سمعة املؤمنني، والنيل من ك: ثالثا

، وهي من كبائر الذنوب، وأسوأ األخالق، وأحط وإسقاط شخصياتهم هي بهتان وإثم

  . األساليب

ة األحزاب، دور أولئك الذين يعملون يف الظالم، ر من سو ) 58(وقد كشفت لنا اآلية 

لصناعة االفرتاء والتهم واألباطيل، وإلصاقها باملؤمنني، ليضعف موقعهم االجتامعي والسيايس 

  .والفاعلية االجتامعيةودورهم الرسايل، وإخراجهم من ساحة التأثري 

                                                 
 .43ـ  38: الحاقة) 1(

  .50: بحوث يف اإلعالم اإلسالمي) 2(
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عت، يف العرص الحديث، أجهزة التجسس واالستخبارات والحرب الدعائية، يف ر وقد ب

تصميم اإلشاعات والتسقيط، وافتعال ما ييسء للسمعة، وجّندت لذلك جهودا دعائية 

وخربات وعنارص كثرية، صّورت فيها املخلصني عمالء ومشبوهني ومخّربني، والعمالء واملخربني 

لجواسيس أبطاال وشخصيات طالئعية، بل وتالعبت باأللفاظ واملصطلحات، فسّمت الخمور وا

  .إلخ... مرشوبات روحيّة، والباغيات الراقصات نجوم الفن، ودعاة الخري رجعيني و

سّمى القرآن أولئك الذين يصممون اإلشاعات والدعايات، التي تحاول إضعاف : ابعار 

، أو االقتصادي، أو الحضاري، ويقومون بنرش اإلشاعات موقف األمة السيايس، أوالعسكري

واألباطيل واألراجيف الكاذبة، مبرىض القلوب، نظرا ملا يف قلوبهم من غش وخديعة، ورغبة يف 

  . الهدم والتخريب، وتغيري للحقائق وقلب لها

ض من هذا العمل الدعايئ املخرّب هو اخرتاق الصفوف، ونرش ر إن الغ: خامسا

طريق زرع العمالء والجواسيس، وبث اإلشاعات واألراجيف، والتأثري عىل ضعاف الفتنة، عن 

  .النفوس، وإرباك املوقف اإلسالمي، وإضعاف مقاومة األمة والجامعة املؤمنة

آن القاعدة األساسية، يف قبول الخرب والرواية ر ويف آية النبأ، يثبّت لنا الق: سادسا

واألخبار، وتحريم نرشها، إالّ بعد التأكّد من صّحة واإلشاعة، فينهانا عن تصديق اإلشاعات 

  .مصدرها وصدق حدوثها، بل يلزمنا بالبحث والتحّري، والتأكّد من التهم واإلشاعات

اء األخبار الكاذبة واألراجيف واإلشاعات املغرضة هو ر إن عاقبة االنسياق و : سابعا

ة العقل، والهلع الذميم، وهي الندم، وإن االنسياق وراءها يعّرب عن حالة من السفه، وخفّ 

  .)1(ليست من صفات اإلنسان املسلم امللتزم، والعاقل الواعي الذي ميلك الوضوح والتمييز

                                                 
  .، املرجع السابق41ـ 3: مرتكزات أساسية يف اإلعالم القرآين: اسر اعتمدنا بشكل أسايس، يف أغلب هذه النقاط عىل ك) 1(
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  آن  من  اإلشاعاتآن  من  اإلشاعاتر ر موقف  القموقف  الق

  

ض يوميا لسيل من اإلشاعات الهدامة التي تثري الخوف والرعب والشك والبلبلة ر نتع

لذا يجب أن نتعلّم كيف نضع حّدا النتشار مثل . والقلق والكراهية والحقد واليأس يف نفوسنا

فالوقاية خري من (هذه اإلشاعات، والسيطرة عليها يف مهدها، ومقاومتها بشتى السبل، 

  .)1()العالج

غم أهميّة الدراسات الحديثة واملعارصة املهّمة بهذا الشأن، وما توّصلت إليه من ر و 

ن النص القرآين يظل متميّزا باألصالة نتائج وتوجيهات عىل غاية من الجّدية والعمق، فإ

والسبق والفرادة والغوص يف عمق الظاهرة، اىل الحد الذي ميكن القول فيه بعجز كل 

  .املدارس التحليلية املعنية عاّم قرره هذا الكالم املوحى من تشخيص دقيق وموقف مطلوب

، ومن آن، من مثريي األراجيف واإلشاعاتر ولو تسّنى لنا أن نواكب موقف الق

منطلق تأريخي، لوجدنا أن القرآن الكريم اهتم اهتامما بالغا باملواجهة اإلعالمية، للتعريف 

باملواقف، وإيصال املعلومات الصادقة، وتحصني الرأي العام، وحاميته من التخريب والحرب 

  .)2(النفسية، وتوجيهه الوجهة السليمة

للمسلمني جملة واحدة، وإمنا آن الكريم بالتوجيهات ر وبهذا الخصوص مل ينزل الق

أن هذه الخليقة البرشية ال  الـلـهبالتجارب واالبتالءات واالمتحانات، فقد علم  الـلـهربّاهم 

تُصاغ إالّ بذاك النوع من الرتبية التجريبية الواقعية، التي تحفر يف القلوب، وتنقش يف 

فالقرآن ينزل . حداثاألعصاب، وتأخذ من النفوس، وتعطي يف معرتك الحياة ومصطرع األ 

متدرجا ليكشف لهذه النفوس عن حقيقة ما يقع وداللته، ويوجه تلك القلوب وهي منصهرة 

  .)3(بنار الفتنة، ساخنة بحرارة االبتالء، قابلة للطرق، مطاوعة للصياغة

                                                 
  .، مرجع سابق120: سيةية قراءات سياردو ) 1(

  .46: تكزات أساسية يف اإلعالم القرآينر م) 2(

  .2832: 5آن ر يف ظالل الق) 3(
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باين، يف عملية التغيري االجتامعي، التي تتبع سّنة التدّرج ر كل ذلك تم وفق املنهج ال

وعندما نستقرئ آيات القرآن التي تحدثت عن املواجهة اإلعالمية، وأسلوب التعامل  .التكاميل

مع الدعاية املضادة، نجد القرآن قد ركّز عىل أساليب اساسية عديدة، منطلقا من أسس 

نفسيّة وموضوعية بالغة األهمية، لتكوين الدوافع وكسب االستجابة واملواقف، وأهم هذه 

  :)1(األسس هي
  

  والتبنّي والتبنّي   رريقظة والحذيقظة والحذالال: : أوالأوال

بكل ما تعنيه من توثّب، وأخذ ) اليقظة والتبنّي والحذر(دات الثالثة ر إن هذه املف

حيطة، وترقب، وترصّف بحكمة، والعمل مبقتىض ما يتالءم مع كل حالة، هي من أهم 

أساليب مواجهة الحرب النفسية، ومتى ما توفرت، يف الوسط االجتامعي، تكون نتيجة ما يبثه 

خرون، من إشاعات وأراجيف هي الفشل املحتوم، ويف حالة افتقار الوسط االجتامعي لهذه اآل 

  .املفردات فسيكون ساحة مفتوحة للعدو، يعبث بها ما يشاء، عرب أساليبه النفسية املتنوعة

إن املطلوب من األمة املسلمة أن تتسم باليقظة، والتبنّي،والحذر، : شديد روباختصا

، وعليه ميكن وصف هذه األّمة أو تلك )الوعي(عنه مبصطلح اليوم بـوهذا هو ما يعرب 

  .الجامعة باألمة أو الجامعة الواعية، وبعكسه نصفها باألمة غري الواعية

آين، ومنذ وقت مبكر، بث الوعي الرسايل، يف صفوف ر وقد حاول الخطاب الق

ت هذه األمة الشاهدة الجامعة املؤمنة، والتي بدورها مارسته يف جموع االمة، وبذا ارتق

  : مكانها املرموق

ة َوَسطا لَِّتكُونُواْ ُشَهَداء َعَىل النَّاِس َويَكُوَن ال{ ُسوُل َعلَْيكُْم رَوكََذلَِك َجَعلْنَاكُْم أُمَّ

  .)2(}َشِهيدا

                                                 
  .65: 1آن ر ؛ من وحي القالـلـهالسيد محمد حسني فضل ) 1(

  .143: ةر البق) 2(
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  :ومتثل بث الوعي مبا ييل
  ::التبنّي التبنّي . . أأ

ة، أرىس القرآن التوعية والتوجيه، وتثبيت أسس التعامل مع الخرب واإلشاع ريف إطا

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاءكُْم َفاِسٌق ِبَنبٍَأ َفَتَبيَُّنوا {: الحكيم قاعدة أساسية يف هذا الشأن بقوله

  .)1(}أَن تُِصيُبوا َقْوما ِبَجَهالٍَة َفُتْصِبُحوا َعَىل َما َفَعلُْتْم نَاِدِمنيَ 

مؤكدا رضورة  -يف آن معا  -امة آين، هنا، يف غاية الرصاحة والرص ر والخطاب الق

التثبّت أو التبني من مصدر اإلشاعة، وأول خطوة يف مقاومة اإلشاعة وأهم نقطة هي معرفة 

  .)2(مصدر اإلشاعة بدقة، حتى نتمّكن من تفنيدها عن علم وقّوة

يخية استهدفت تزوير الحقيقة وتزييفها، نزلت هذه اآلية املباركة؛ رفبعد حادثة تا

سلمني رضورة التثبّت، وعدم التّرسع يف استقبال الخرب والرواية وتصديقهام، لتوضح للم

واالعتامد عليهام، وتقرير املوقف بناء عىل من جاء بهام، إذا كان ناقل الخرب مجهوال، أو 

  .فاسقا، ومرّوج اإلشاعة غري مأمون، عىل نقل الخرب، وحمل الرواية

د بن عقبة بن أيب معيط، بعثه رسول املفرسون أن هذه اآلية نزلت يف الولي رذك

إىل بني املصطلق، فخرجوا يتلقونه فرحا به، وكانت بينهم عداوة يف الجاهلية، فظّن ‘ الـلـه

وقال إنهم منعوا صدقاتهم،  عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهأنهم هّموا بقتله، فرجع إىل رسول 

،وهّم أن يغزوهم فنزلت اآلية عن  عليه و سلم  الـلـهصىل  وكان األمر بخالفه فغضب النبي

  .)3(ابن عباس ومجاهد وقتادة

ين، وعلامء الرواية، وأصول لقد كانت هذه اآلية وما زالت موضع اهتامم املفرس

  .الفقه، لتطرقها ملوضوع هام، يف حياة املسلمني وهو كيفية قبول الرواية وتصديقها

                                                 
  .6: اتر الحج) 1(

  .120: ية قراءات سياسيةردو ) 2(

  ).هـ1379ط طهران، ( 132: 9يس؛ مجمع البيان يف تفسري القرآن الشيخ الطرب) 3(
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يف قبول الخرب والرواية واإلشاعة، آن القاعدة األساسية ر ويف هذه اآلية يثبّت لنا الق

فينهانا عن تصديق اإلشاعات واألخبار وتحريم نرشها إالّ بعد التأكد من صحة مصدرها 

  .)1(وصدق حدوثها، بل يلزمنا بالبحث والتحّري والتأكّد من التهم واإلشاعات

جه مية معامل كاملة لعامل رفيع نظيف، عامل له منهر ويف ضوء ذلك تضع هذه اآلية الك

يف التثبّت من األقوال واألفعال واالستيثاق من مصدرها، قبل الحكم عليها، أو نرشها أو 

فهذا نداء للمؤمنني كيف يتلقون األنباء؟ وكيف يترصفون بها؟ ويقرر رضورة التثبّت . إذاعتها

  .)2(من مصدره

كاذبة املسلمني من األنباء ال روأيا كان سبب النزول، فإن اآلية عامة مطلقة، وتحذّ 

التي يُرجف بها املرجفون، ليشيعوا يف املسلمني قالة السوء، وليوغروا بها صدورهم عىل أهل 

لو وقع موقع القبول والتسليم من املؤمنني من  -اإلميان والسالمة فيهم، وإن هذا من شأنه 

ذا ؛ وله)3(أن أفسد عليهم أمرهم، وينزع الثقة والطأمنينة من بينهم -غري تبّرص أو متحيص 

شّدد الخطاب القرآين عىل أن عاقبة االنسياق وراء األخبار الكاذبة واألراجيف واإلشاعات 

املغرضة هي الندم، وأن االنسياق وراءها يعّرب عن حالة من السفه وخّفة العقل والهلع 

الذميم، وهي ليست من صفات اإلنسان املسلم امللتزم، والعاقل والواعي الذي ميلك الوضوح 

  .)4(..كام ذكرنا آنفا والتمييز

هو تجّنب ترديد  )التبنّي (آن الكريم يف باب ر ومن املعامل التي لفت إليها الق

  . اإلشاعات ونرشها بني الناس

ْونَُه ِبأَلِْسَنِتكُْم {: اإلسالم من خطر اإلشاعة وترويجها، فقال تعاىل رلقد حذّ  إِْذ تَلَقَّ

ا لَْيَس لَ    َعِظيمٌ  الـلـه كُم ِبِه ِعلٌْم َوتَْحَسبُونَُه َهيِّنا َوُهَو ِعنَد َوتَُقولُوَن ِبأَْفَواِهكُم مَّ

                                                 

  .40، 32: تكزات أساسيةر م) 1(

  ).ط دار الرشوق( 3340، 3336: 6آن ر يف ظالل الق) 2(

  ).1970ط مرص، ( 440: 26يم الخطيب؛ التفسري القرآين للقرآن رعبد الك) 3(

  . 41: تكزات أساسيةر م) 4(
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   ا يَكُوُن لََنا أَن نََّتكَلََّم ِبَهَذا ُسْبَحانََك َهَذا بُْهَتاٌن َعِظيٌم َولَْوال إِْذ َسِمْعُتُموُه ُقلُْتم مَّ

  ؤْ  الـلـه يَِعظُكُُم   .)1(}ِمِننيَ أَن تَُعوُدوا لِِمْثلِِه أَبَدا إِن كُنُتم مُّ

ّوي والتدبر وتفّحص اإلشاعة؛ ألنها وباء خطري قد يجلب الدمار للفرد فيجب الرت 

واألرسة واملجتمع، فاألوىل أن نُعلم أويل األمر أو القيادة باإلشاعة ألنهم أقدر عىل فهمها والرد 

 فور سامعها، وبذلك نقيض عىل الشائعات يف مهدها، وتقف مبارشة عند الشخص )2(عليها

الذي يبلغ املسؤولني عنها ال تتعداه، حيث يأتيه التوضيح السليم من املسؤولني الذين أبلغهم 

  . )3(بالشائعات

وُه  رَوإَِذا َجاءُهْم أَمْ {: ومن ذلك قوله تعاىل َن األَْمِن أَِو اْلَخْوِف أََذاُعواْ ِبِه َولَْو َردُّ مِّ

ُسوِل َوإَِىل أُْوِيل األَْمِر ِمْنهُ    .)4(}ْم لََعلَِمُه الَِّذيَن يَْستَنِبطُونَُه ِمْنُهمْ إَِىل الرَّ
  ::ار املؤمننيار املؤمننيعدم إفشاء أرس عدم إفشاء أرس . . ب ب 

 الـلـهآن الكريم باملحافظة عىل أرسار املؤمنني وعدم إفشائها للعدو، فقال ر اهتم الق

ُسوَل َوتَُخونُواْ   الـلـهيَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَُخونُواْ {: عز وجل   .)5(}أََمانَاتِكُْم َوأَنُتْم تَْعلَُمونَ َوالرَّ
وي يف سبب نزول هذه اآلية الكرمية، أنها نزلت يف أيب لُبابة بن عبد املنذر، ر مام 

ملا حارص قريظة سألوه أن يصالحهم عىل ما صالح  عليه و سلم  الـلـهصىل  وذلك أن النبي
عطيهم ذلك إالّ أن ينزلوا عىل حكم عليه بني النضري، عىل أن يسريوا إىل أرض الشام، فأىب أن ي

أن ابعث إلينا : عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهسعد بن معاذ فأبوا، ثم إنهم بعثوا إىل رسول 
إليهم، فلام رأوه ‘ الـلـه، لنستشريه يف أمرنا، فأرسله رسول )وكان أهله وولده فيهم(أبا لُبابة 

يا أبا : كون يف وجهه فرّق لهم، وقالوا لهقام إليه الرجال، وجهش إليه النساء والصبيان يب
  لُبابة، أترى أن

                                                 

  .17ـ  15: رالنو ) 1(

  .120: ية قراءات سياسيةردو ) 2(

  .63:  اإلعالم اإلسالميبحوث يف) 3(

  .83: النساء) 4(

  .27: األنفال) 5(
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، أي إنه الذبح فال تفعلوا، )1(نعم، وأشار بيده إىل حلقه: ننزل عىل حكم محمد؟ قال 
  .فكان ذلك منه خيانة هلل ورسوله

، فيشقونه عليه و سلم  الـلـهصىل  إن البعض كانوا يسمعون اليشء من النبي: وقيل

  .)2(عن ذلك الـلـهكني، فنهاهم ويلقونه إىل املرش 

ي، إزاء ومييض الخطاب يف مالحقة املوقف، مشخصا بعض حاالت الضعف البرش 

  : األموال واألوالد مؤكدا أنها فتنة

َا أَْمَوالُكُْم َوأَْوالَُدكُْم ِفتَْنةٌ {   . )3(}َواْعلَُمواْ أمَنَّ

ل وأوالد عند بني هذا خطاب أليب لبابة؛ ألنه كانت له أموا: وقد قال ابن عباس

  .يظةرق

اد بها االبتالء واالمتحان الذي يُظهر ما يف النفس، من اتباع الهوى أو ر فأّما الفتنة فامل

  .)4(خري من األموال واألوالد} ِعنَدُه أَْجٌر َعِظيمٌ   الـلـهَوأَنَّ {تجّنبه 

و، وذلك ة أخرى يعاود الخطاب القرآين التحذير من مغبّة إفشاء األرسار إىل العدر وم

وينربي هنا حاطب بن أيب بلتعة منوذجا ملن . تحت ضغوط نفسية تتعلق باألوالد واألرحام

ييش بارسار الجامعة املسلمة إىل مرشيك قريش، يف حادثة تاريخية معروفة فنزلت اآليات 

  : املباركات

ي َوَعُدوَّكُْم أَْولِ { ِة َوَقْد يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذوا َعُدوِّ َياء تُلُْقوَن إِلَْيِهم ِبالَْمَودَّ

ُسوَل َوإِيَّاكُْم أَن تُْؤِمُنوا بِ ر كَفَ  َن الَْحقِّ يُْخرُِجوَن الرَّ َربِّكُْم إِن كُنُتْم َخرَْجُتْم  اهلل وا مِبَا َجاءكُم مِّ

ِة  وَن إِلَيِْهم ِبالَْمَودَّ َوأَنَا أَْعلَُم مِبَا أَْخَفْيُتْم َوَما أَْعلَنُتْم َوَمن ِجَهادا ِيف َسِبيِيل َوابِْتَغاء َمرَْضايِت تُِرسُّ

ِبيِل  إِن يَْثَقُفوكُْم يَكُونُوا لَكُْم أَْعَداء َويَْبُسطُوا إِلَيْكُْم  يَْفَعلُْه ِمنكُْم َفَقْد َضلَّ َسَواء السَّ

وا لَْو تَكُْفُروَن  وِء َوَودُّ   لَن أَيِْديَُهْم َوأَلِْسنَتَُهم ِبالسُّ

                                                 

  ).1985طبعة بريوت ( 247: 3ة النبوية البن هشام السري ) 1(

  .151: 15الرازي  تفسري) 2(

  .28: األنفال) 3(

  .282: سول والحرب النفسيةرال) 4(
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مِبَا تَْعَمُلوَن  و الـلـه  َفَعكُْم أَْرَحاُمكُْم َوَال أَْوَالُدكُْم يَْوَم الِْقَياَمِة يَْفِصُل بَْيَنكُْم تَن 

  .)1(}بَِصريٌ 

حني عزم عىل أن يدخل  عليه و سلم  الـلـهصىل  أن الرسول األكرم روالقصة باختصا

أن يخرج من املدينة إىل  أن يعمي أخبارهم عىل قريش، ومنع أحدا الـلـهمكة بغتة، سأل 

 تعاىل إىل النبي الـلـهمكة، فكتب حاطب بن أيب بلتعة إىل أهل مكة يعلمهم بذلك، فأوحى 

بذلك، وأنزل هذه اآليات يخاطب فيها املؤمنني، وينهاهم أن يتخذوا  عليه و سلم  الـلـهصىل 

  .)2( .باملوّدةمن الكفار وعدو املؤمنني أولياء، يوالونهم ويلقون إليهم  الـلـهعدو 
  ::  رراليقظة والحذاليقظة والحذ. . جـ جـ 

للمسلمني مام يحيط بهم من مكائد  رالعديد من مواطن التحذي الـلـهيف كتاب 

وقد لفت الخطاب القرآين االنتباه إىل تلك املخاطر يف الوقت املناسب، كلاّم . ومخططات

  .استدعت الرضورة

ليهود والنصارى، ات التي أطلقها القرآن الكريم كانت خاصة بار أّول التحذي

  : باعتبارهام عدوين ظاهرين

لَِّذيَن آَمُنواْ الْيَُهوَد َوالَِّذيَن أَْرش {   .)3(}كُواْ لََتِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوة لـِّ

  .)4(}َىض َعنَك الَْيُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع ِملََّتُهمْ ر َولَن تَ {

، يف عليه و سلم  الـلـهصىل  ين حّكموا الرسوليخية مع اليهود الذروعقب حادثة تا

  : مسألة تخصهم، نزلت اآلية الكرمية
قا لِّاَم بنَْيَ يََديِْه ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهْيِمنا َعلَْيِه َفاْحُكم { َوأَنَزلَْنا إِلَيَْك الِْكَتاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّ

َعة اءُهْم َعامَّ َجاءَك ِمَن الَْحقِّ لِكُلٍّ َجَعلْنَا ِمنكُْم ِرش َوالَ تَتَِّبْع أَْهوَ  الـلـه بَْيَنُهم مِبَا أَنَزَل 
ة َواِحَدة َولَِكن لَِّيْبلُوَكُْم ِيف َمآ آتَاكُم َفاْسَتِبُقوا الَخرْيَاِت إَِىل  الـلـه َوِمْنَهاجا َولَْو َشاء  لََجَعَلكُْم أُمَّ

  َوأَِن اْحكُم بَْيَنُهم ْم ِفيِه تَْخَتلُِفوَن َمرِْجُعكُْم َجِميعا َفُيَنبُِّئكُم مِبَا كُنتُ  الـلـه

                                                 
  .3ـ  1: املمتحنة) 1(

  .575: 9اجع تفسري التبيان ر للمزيد يُ ) 2(

  .82: ئدةاملا) 3(

  .120: ةر البق) 4(
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 الـلـه َوالَ تَتَِّبْع أَْهَواءُهْم َواْحَذرُْهْم أَن يَْفِتُنوَك َعن بَْعِض َما أَنَزَل  الـلـه مِبَآ أَنَزَل  
َا ُيِريُد  َن النَّاِس أَن يُِصيَبُهم ِبَبْعِض ُذنُوِبهِ  الـلـه إِلَْيَك َفإِن تََولَّْواْ َفاْعلَْم أمَنَّ ْم َوإِنَّ كَِثريا مِّ

  .)1(}لََفاِسُقونَ 

، فيام كان فيه من أمر عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهسول ر والخطاب موجه إىل 

أهل الكتاب الذين يجيئون إليه متحاكمني، ولكنه ليس خاصا بهذا السبب، بل هو عام اىل 

فهي فتنة يجب أن . عىل حقيقتهآخر الزمان، فالتحذير هنا أشد وأدق، وهو تصوير لألمر 

  .)2(تحذر

يخاطب القرآن املسلمني محّذرا إيّاهم من مغبّة عدم الطاعة هلل  رويف موضع آخ

  : ولرسوله

َا َعَىل َرُسولَِنا رَوأَِطيُعواْ ال  الـلـهَوأَِطيُعواْ { ُسوَل َواْحَذُرواْ َفإِن تََولَّيُْتْم َفاْعلَُمواْ أمَنَّ

  .)3(}الَْبالَُغ الُْمِبنيُ 

  ..، واالنتهاء عن املنهي عنه روالطاعة هي امتثال األم

وا أمر منه تعاىل بالحذر وهو امتناع القادر من اليشء ملا فيه من ر واحذ: وقوله

  .الرضر

إلخ معناه } ..َفإِن تََولَّْيُتمْ {: وقوله. ر الذي ال يؤمن كونهوالخوف هو توقع الرض 

  .)4(الوعيد والتهديد

آين إىل موضع آخر، ليك يحّذر املؤمنني من عدو يقبع داخل ر لقوينتقل الخطاب ا

  : بيوتهم، ولرمبا مل يلتفتوا إىل خطره

  .)5(}وُهمْ ر يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَْزَواِجكُْم َوأَْوالِدكُْم َعُدّوا لَّكُْم َفاْحذَ {

                                                 
  .49ـ  48: املائدة) 1(

  .904ـ  902: 2آن ر يف ظالل الق) 2(

  .92: املائدة) 3(

  .19: 4التبيان  تفسري) 4(

  .14: التغابن) 5(
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  . هجرة فمنعوهم من ذلكادوا الر نزلت اآلية يف قوم أسلموا مبكة، وأ: قال ابن عباس

  . نزلت يف قوم أرادوا الرب فمنعهم هؤالء: روقال عطاء بن بشا

منعهم أزواجهم وأوالدهم، فبنّي  الـلـهادوا طاعة ر هي يف قوم إذا أ: وقال مجاهد

  .)1(تعاىل أّن يف هؤالء من هو عدو لكم يف الدين فاحذروهم فيه الـلـه

ه يف التحذير من العدو املسترت الذي يتغلغل آين إىل أبعد مدياتر ويذهب الخطاب الق

بفضح هؤالء وتعريتهم والتحذير ) املنافقون(يف صفوف الجامعة املسلمة، وتتكفل سورة 

  : منهم

و يَْعلَُم إِنََّك لََرُسولُُه  و الـلـه   الـلـه ُسوُل رإَِذا َجاءَك الُْمَناِفُقوَن َقالُوا نَْشَهُد إِنََّك لَ {

وا َعن َسِبيِل  ُد إِنَّ الُْمَناِفِقنَي َلكَاِذبُوَن يَْشهَ  الـلـه   إِنَُّهْم  الـلـه اتََّخُذوا أمَْيَانَُهْم ُجنَّة َفَصدُّ

 َذلَِك ِبأَنَُّهْم آَمنُوا ثُمَّ كََفُروا َفطُِبَع َعَىل ُقلُوِبِهْم َفُهْم ال يَْفَقُهوَن  َساء َما كَانُوا يَْعَملُوَن 
َسنََّدٌة يَْحَسُبوَن ُكلَّ  َوإَِذا َرأَيَْتُهمْ  تُْعِجُبَك أَْجَساُمُهْم َوإِن يَُقولُوا تَْسَمْع لَِقْولِِهْم كَأَنَُّهْم ُخُشٌب مُّ

  .)2(}أىَنَّ يُْؤَفُكونَ  الـلـه َصْيَحٍة َعلَْيِهْم ُهُم الَْعُدوُّ َفاْحَذرُْهْم َقاتَلَُهُم 

الدال عىل موضوعها ليست ) املنافقون(ة التي تحمل هذا االسم الخاص ر وهذه السو 

هي السورة الوحيدة التي فيها ذكر املنافق واملنافقني، ووصف أحوالهم ومكائدهم، فال تكاد 

تخلو سورة مدنية من ذكر املنافقني تلميحا أو ترصيحا، ولكن هذه السورة تكاد تكون 

ني، مقصورة عىل الحديث عن املنافقني، وهي تتضمن حملة عنيفة عىل أخالق املنافق

وأكاذيبهم، ودسائسهم، ومناوراتهم، وما يف نفوسهم من البغض والكيد للمسلمني، ومن اللؤم 

  ..والجنب، وانطامس البصائر والقلوب
  :وللمسلمني عليه و سلم  الـلـهصىل  سولر وهم بهذا وذاك ميثلون العدو األول لل

املختبئ يف  املعسكرهم العدو الحقيقي الكامن داخل .. }ُهمْ ر ُهُم الَعُدوُّ َفاْحذَ {
عليه  الـلـهصىل  ولكن الرسول).. فاحذرهم(. الصف، وهو أخطر من العدو الخارجي الرصيح

  مل و سلم 
                                                 

  .24: 10: التبيان تفسري) 1(

  .4ـ  1: املنافقون) 2(



 

101 
 

أخرى، فيها حكمة وسعة وثقة بالنجاة من  يؤمر هنا بقتلهم، فأخذهم بخطة 
  .)1(كيدهم

ولعل . مطلوب يف وقت السلم، فإنه مطلوب أيضا يف وقت الحرب روكام أن الحذ

يرسم للمسلمني جانبا من الخطة  الـلـهوها هو ذا كتاب . ميته تصبح أكرث يف الحالة الثانيةأه

التنفيذية للمعركة املناسبة ملوقفهم حينذاك، ولوجودهم بني العداوات الكثرية يف الخارج، 

  : )2(ابتداءواملنافقني وحلفائهم اليهود يف الداخل، وهو يحذرهم 

  .)3(}كُْم َفانِفُرواْ ثَُباٍت أَِو انِفُرواْ ر ُنواْ ُخُذواْ ِحذْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آمَ {

أي أيقنوا باهلل ورسوله، أمرهم . سولهر وهذا خطاب للمؤمنني الذين صّدقوا باهلل، وب

  :وقيل يف معناه قوالن. أن يأخذوا حذرهم الـلـه

را خذوا سالحكم، فسمي السالح حذ: وغريه ر عليه السالم قال أبو جعف :أحدهام

  ..ألنه يتقى به املحذور 

  .)4(حذرك مبعنى احذرخذ : وا عدوكم بأخذ السالح، كام يقال لإلنسانر احذ :الثاين

جوا للجهاد فرادى، ولكن اخرجوا مجموعات صغرية، أو الجيش ر واملقصود ال تخ

. ذلك أن اآلحاد قد يتصيدهم األعداء املبثوثون يف كل مكان.. حسب طبيعة املعركة.. كله

صة إذا كان هؤالء األعداء منبثني يف قلب املعسكر اإلسالمي، وهم كانوا كذلك، ممثلني يف وبخا

  .)5(املدينةاملنافقني، ويف اليهود، يف قلب 

آن الكريم تحذيراته للمجاهدين حتى يف حالة وضعهم ر ويف موضع الحق، يواصل الق

  : السالح، طالبا منهم اليقظة والحذر

                                                 
  .3575ـ  3572: 10آن ر يف ظالل الق) 1(

  .705: 2السابق  راملصد) 2(

  .71: لنساءا) 3(

  252: 3التبيان  تفسري) 4(

  .مصدر سابق: آنر يف ظالل الق) 5(
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طَ  َوالَ ُجَناَح َعلَْيكُمْ { رَْىض أَن تََضُعواْ أَْسلَِحتَكُْم  رإِن كَاَن ِبكُْم أَذى مِّن مَّ أَْو كُنُتم مَّ

ِهينا  الـلـهَوُخُذواْ ِحْذَركُْم إِنَّ    .)1(}أََعدَّ لِلْكَاِفِريَن َعَذابا مُّ

ينزل عليهم، أو كان بعضهم مرىض، فال مانع  رأنهم إن كانوا يتأذون من مط: مبعنى

حتهم، لكن يجب عليهم مع ذلك أن يأخذوا حذرهم، وال يغفلوا عن الذين من أن يضعوا أسل

  .)2(فهم مهتمون بهمكفروا 

أي } ُخذوا ِحْذَركُمْ {: والحذراإللهية عىل املؤمنني بأخذ الحيطة  روهكذا تشّدد األوام

وهذا يدل عىل تأكيد التأّهب والحذر يف كل . تضعوه كونوا متيقظني، وضعتم السالح أم مل

  .)3(..حذرحوال وترك االستسالم، فإن الجيش ما اُصيب قط إالّ من تفريط يف األ 
  

  الفضحالفضح: : ثانياثانيا

وقد عايش اإلسالم . ا بارزا يف بث اإلشاعات داخل الصف املسلمر لعب املنافقون دو 

هذا النموذج، يف عرصه األول، وعاىن منه الكثري من الدس والتضليل واللف والدوران، مام كان 

  .لية إرباك الحياة اإلسالمية، يف حركة املجتمع اإلسالمي، يف الداخل والخارجيشارك يف عم

كقضية اإلميان متثّل موقفا حاسام يف حياة اإلنسان، باعتبارها تحديدا  رإن قضية الكف

واضحا للموقف إزاء ما يطرح من قضايا العقيدة والحياة، أما املنافقون فهم الذين يعيشون 

ما يضمرونه، يف داخل أنفسهم، وبني ما يظهرونه أمام الناس، مام يجعل ازدواجية املوقف بني 

من اكتشافهم ومعرفتهم عملية معقدة؛ ألنها تحتاج إىل رصد دقيق ألقوالهم وأفعالهم، 

  .ملواجهة العوامل القلقة، التي تتحرّك يف سلوكهم، لتحرّك حياتهم العامة والخاصة

                                                 

  .102: النساء) 1(
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آن الكريم يواجه هذا النموذج القلق ر وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل الق

بعّدة آيات تتوفر عىل مالحقة مظاهر النفاق، يف كلامتهم التي يواجهون بها الناس، 

وشعاراتهم التي يطرحونها، ومواقفهم العملية التي يقفونها يف حياة املجتمع؛ ليسهل عىل 

  .)1(خلص من رضرهم يف الحارض واملستقبلالناس كشف واقعهم، من أجل الت

  آن الكريم، منذ وقت مبكر، منربيا لكشف ر وهكذا صدع الق

يَُخاِدُعوَن  َوِبالَْيْوِم اآلِخِر َوَما ُهم مِبُْؤِمِننَي  اهلل َوِمَن النَّاِس َمن يَُقوُل آَمنَّا بِ {: زيف هؤالء

رٌَض َفزَاَدُهُم  أَنُفَسُهم َوَما يَْشُعُروَن  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما يَْخَدُعوَن إِالَّ  الـلـه ِيف ُقلُوِبِهم مَّ

َوإَِذا ِقيَل لَُهْم الَ تُْفِسُدواْ ِيف األَْرِض َقالُواْ  َمرَضا َولَُهم َعَذاٌب أَلِيٌم مِبَا كَانُوا يَكِْذبُوَن  الـلـه 

َا نَْحُن ُمْصلُِحوَن  َوإَِذا ِقيَل لَُهْم آِمنُواْ َكاَم  وَن َولَِكن الَّ يَْشُعُروَن أَال إِنَُّهْم ُهُم الُْمْفِسدُ  إمِنَّ

َفَهاء َولَِكن الَّ يَْعلَُموَن  َفَهاء أَال إِنَُّهْم ُهُم السُّ َوإَِذا لَُقواْ  آَمَن النَّاُس َقالُواْ أَنُْؤِمُن َكاَم آَمَن السُّ

َا نَْحُن ُمْسَتْهِزُؤوَن الَِّذيَن آَمنُواْ َقاُلواْ آَمنَّا َوإَِذا َخلَْواْ إِ   الـلـه  َىل َشَياِطيِنِهْم َقالُواْ إِنَّا َمَعْكْم إمِنَّ

ُهْم ِيف طُْغَيانِِهْم يَْعَمُهونَ    .)2(}يَْسَتْهِزىُء ِبِهْم َومَيُدُّ

مية فضح لصورة هذه الفئة املتسرتة، صورة النفس امللتوية ر ففي هذه اآليات الك

أن هذه اإلطالة توحي، كذلك، بضخامة الدور الذي كانوا  املريضة املعقدة القلقة، عىل

يحدثونه، كام توحي بضخامة الدور، الذي ميكن أن يقوم به املنافقون، يف كل وقت، داخل 

  .)3(الصف املسلم، ومدى الحاجة للكشف عن أالعيبهم ودسهم اللئيم
  

  التفنيد والتحصني: ثالثا

ر، وتحديد سامته، وإمنا ينتقل إىل آين بأسلوب فضح اآلخر مل يكتِف الخطاب الق

خطوة مهمة أخرى، وهي تفنيد األساليب الدعائية وتعريتها، وفق ما يسمى اليوم بلغة 

  .)اإلعالم واإلعالم املضاد(العرص 
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كّز القرآن، عىل كشف الزيف،وتعرية اإلشاعة والدعاية املضادة، وبيان ر ومن هنا 

ام يساعد وهذا م )1(الكذب والتناقض فيها، إلسقاط فاعليتها، وتوجيه رد الفعل ضد مرّوجيها

عىل مقاومة اإلشاعة، ووأدها يف مهدها، وال ننَس أن التوعية أمر أسايس، يف مقاومة اإلشاعة 

وتفنيدها باالستناد إىل الحجج والرباهني املنطقية، والحقائق الواقعة التي تحّصن الناس، ضد 

ة الوعي سموم الشائعات، التي يرّوجها األعداء واملرجفون، وإشاعة الثقة يف الناس وتنمي

  .العام

، قد لجأ إىل هذا األسلوب عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهسول ر ودليلنا يف ذلك أن 

مرارا عديدة، عندما كان أعداء اإلسالم يثريون الفنت، وينرشون الشائعات، ومنها عىل سبيل 

  :املثال

شاس بن قيس اليهودي عىل قوم من األوس والخزرج، وغاظه ما رأى من  رعندما م

 )2(ح ذات بينهم عىل اإلسالم، فأمر فتى يهوديا مثله أن يجلس معهم ويذكّرهم بيوم بعاثصال 

الذي اقتتل فيه األوس والخزرج، قبل اإلسالم، وما زال الفتى بهم حتى تثاوروا للحرب، وكاد 

  : جاءهم وخطب فيهم قائال عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهيقع بينهم الصدام، فلام بلغ رسول 

أبدعوى الجاهلية وأنا بني أظهركم، بعد أن هداكم ! الـلـه الـلـه! املسلمني معرش يا(

لإلسالم، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألّف بني  الـلـه

  .. )قلوبكم

ف القوم أنها نزغة من الشيطان، وكيد من عدوهم، ر ومن هذه الكلمة البليغة ع

عنهم  الـلـه، سامعني مطيعني، وقد أطفأ عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهع رسول وانرصفوا م

  .)3(كيد عدوهم
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وَن َعن َسِبيِل {: ويف هذه الحادثة نزل قوله تعاىل  الـلـه ُقْل يَا أَْهَل الِْكَتاِب لَِم تَُصدُّ

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنَواْ إِن  َعامَّ تَْعَملُوَن  ِبَغاِفلٍ  الـلـه َمْن آَمَن تَبُْغونََها ِعَوجا َوأَنُتْم ُشَهَداء َوَما 

وكُم بَْعَد إِميَانِكُْم كَاِفِريَن رتُِطيُعواْ فَ  َن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكَتاَب يَرُدُّ َوكَيَْف تَكُْفُروَن َوأَنُتْم  يقا مِّ

ْسَتِقيمٍ  اهلل ِصم بِ َوِفيُكْم َرُسولُُه َوَمن يَْعتَ  الـلـه تُْتَىل َعلَْيكُْم آيَاُت    .)1(}َفَقْد ُهِدَي إَِىل ِرصَاٍط مُّ

آين رصيح يف تنديده بأهل الكتاب، كرصاحته يف تحذير املؤمنني من ر والخطاب الق

وتلك هي الخسارة الكربى التي ينبغي أن يتفاداها .. مغبّة االستسالم الساذج ألساليب األعداء

ام يحيط بهم من أجواء الكفر والكافرين، وفيام املسلمون باملزيد من الوعي والتفكري، في

التي تفتح قلوبهم عىل الحق، وعيونهم عىل الواقع، ومسريتهم عىل  الـلـهيسمعونه من آيات 

صىل  الـلـهالرصاط املستقيم، فإذا اشتبه عليهم يشء، من شؤون الفكر والعمل، فإن رسول 

  . )2(يعيش بينهم عليه و سلم  الـلـه

تفنيد وتعرية : آن يجد، يف أكرث من موقع، هذه العملية املزدوجةر ت القواملتتبع آليا

إشاعات أعداء اإلسالم، وتحصني املسلمني من سمومهم، بتعزيز الثقة يف نفوسهم، وتنمية 

  .الوعي بني صفوفهم

وكُْم َعَىل أَْعقَ ر يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنَواْ إِن تُِطيُعواْ الَِّذيَن كَفَ { يَن واْ َيرُدُّ اِبكُْم َفَتنَقلُِبواْ َخاِرسِ

  ينَ  الـلـه بَِل   .)3(}َمْوالَكُْم َوُهَو َخرْيُ النَّاِرصِ

واْ َما َعِنتُّْم َقدْ { ن ُدوِنكُْم الَ يَأْلُونَكُْم َخَباال َودُّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َال تَتَِّخُذواْ ِبطَانَة مِّ

ُهْم أَكَْربُ َقْد بَيَّنَّا لَكُُم اآليَاِت إِن كُنُتْم ر ِهْم َوَما تُْخِفي ُصُدو بََدِت الَْبْغَضاء ِمْن أَْفَواهِ 

  .)4(}تَْعِقلُونَ 
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وَن ِيف إِبْ { اِهيَم َوَما أُنِزلَِت التَّوَراُة َواإلنِجيُل إِالَّ ِمن بَْعِدِه ر يَا أَْهَل الِْكَتاِب لَِم تَُحآجُّ

وَن ِفياَم لَْيَس لَكُم ِبِه َهاأَنُتْم َهُؤالء  أََفالَ تَْعِقلُوَن  َحاَجْجتُْم ِفياَم لَكُم ِبِه ِعلٌم َفلَِم تَُحآجُّ

  . )1( }يَْعلَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ  و الـلـه  ِعلٌْم 

ن أَْم يَُقولُوَن اْفرتَ { ْثلِِه ُمْفَرتَيَاٍت َواْدُعواْ َمِن اْسَتطَْعُتم مِّ ُدوِن اُه ُقْل َفأْتُواْ ِبَعْرشِ ُسَوٍر مِّ

َا أُنِزِل ِبِعلِْم  إِن كُنتُْم َصاِدِقنَي  الـلـه  َوأَن الَّ إِلََه إِالَّ  الـلـه َفإِن لَّْم يَْستَِجيُبواْ لَكُْم َفاْعلَُمواْ أمَنَّ

ْسلُِمونَ    .)2(}ُهَو َفَهْل أَنُتم مُّ

َولَْو نََشاء  َغانَُهْم أَضْ  الـلـه ٌض أَن لَّن يُْخِرَج ر أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهم مَّ {

  .)3(}يَْعلَُم أَْعاَملَكُمْ  و الـلـه  َألََريْنَاكَُهْم َفلََعرَْفَتُهم ِبِسياَمُهْم َولََتْعرَِفنَُّهْم ِيف لَْحِن الَْقْوِل 

  .)4(}ونَ يَا أَْهَل الِْكتَاِب لَِم تَلِْبُسوَن الَْحقَّ ِبالْبَاِطِل َوتَكُْتُموَن الَْحقَّ َوأَنُتْم تَْعلَمُ {

آن إىل استخدام اإلعالم القائم، عىل أساس محاكمة الخصم، ر وهكذا يدعو الق

وتحديه،وكشف تناقضه، وتآمره، وكذبه، وتضليله، ماّم يعّريه أمام الرأي العام، ويشّكل 

، )5(الحواجز بينه وبني املساحة البرشية التي يسعى للتأثري فيها، فيفقد ثقتها وتجاوبها معه

يت عملية البناء اإليجايب بعد االنتهاء من عملية الهدم، وبذا تتم املزاوجة الرائعة ومن ثم تأ 

الهدم : بني العمليتني، يف وقت واحد، وهذا من األساليب القرآنية الفّذة، يف العملية الرتبوية

تفنيد حجة الخصم وتسفيهها، ومن ثم تعزيز الثقة باملنهج الرباين، : والبناء، وبعبارة أخرى

  .لحث عىل االلتصاق بهوا
  

  التسقيطالتسقيط:  :  ابعاابعار ر 

ىض القلوب، ينتقل الخطاب ر وحينام ال تجدي أساليب املحاججة املنطقية مع م

  القرآين إىل خطوة أخرى، فيستخدم أسلوبا إعالميا آخر ذا فاعلية نفسيّة، لهز
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الخصم من داخله، وإشعاره بتفاهة شخصيته ومواقفه، ليكّون الهزمية يف أعامقه  

ية، ويسلب منه الروح املعنوية والقدرة عىل املواجهة، بتوجيه الخطاب إليه، كطرف النفس

نالحظ ذلك واضحا يف خطابه للمكذبني، وألعداء . هزيل، يوضع موضع االستهزاء والسخرية

  :)1(الدعوة عندما يقول لهم

بُْتْم َفسَ ر ُقْل َما يَْعَبأُ ِبُكْم {   .)2(}ْوَف يَكُوُن لِزَامايبِّ لَْوَال ُدَعاُؤكُْم َفَقْد كَذَّ

ِبنُورِِهْم َوتََركَُهْم  الـلـه ا َفَلامَّ أََضاءْت َما َحْولَُه َذَهَب ر َمَثلُُهْم كََمثَِل الَِّذي اْسَتْوَقَد نَا{

وَن    .)3(}ُصمٌّ بُكٌْم ُعْمٌي َفُهْم الَ يَرِْجُعونَ  ِيف ظُلاَُمٍت الَّ يُْبِرصُ

َن الِْجنِّ َواإلِنِس َلُهْم ُقلُوٌب الَّ يَْفَقُهوَن ِبَها َولَُهْم أَْعنُيٌ الَّ أْنَا لَِجَهنََّم ر َولََقْد ذَ { كَِثريا مِّ

وَن ِبَها َولَُهْم آَذاٌن الَّ يَْسَمُعوَن ِبَها أُْولَِئَك كَاألَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُْولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُ    .)4(}ونَ يُْبِرصُ

ة َولَِكن كَرَِه  اُدواْ الُْخُروجَ ر َولَْو أَ { واْ لَُه ُعدَّ انِبَعاثَُهْم َفَثبَّطَُهْم َوِقيَل اْقُعُدواْ  الـلـه ألََعدُّ

ا َزاُدوُكْم إِالَّ َخَباال وألَْوَضُعواْ ِخالَلَكُْم يَْبُغونَكُُم الِْفْتَنَة  َمَع الَْقاِعِديَن  لَْو َخرَُجواْ ِفيكُم مَّ

ُعوَن لَُهْم  لََقِد ابَْتَغُواْ الِْفْتنََة ِمن َقْبُل َوَقلَُّبواْ لََك  َعلِيٌم ِبالظَّالِِمنَي  لـه  و الـَوِفيكُْم َسامَّ

ن يَُقوُل ائَْذن يلِّ َوالَ  َوُهْم كَارُِهوَن  الـلـه األُُموَر َحتَّى َجاء الَْحقُّ َوظََهَر أَْمُر  َوِمْنُهم مَّ

إِن تُِصْبَك َحَسنٌَة تَُسْؤُهْم َوإِن  َجَهنََّم لَُمِحيطٌَة ِبالْكَاِفِريَن  تَْفِتنِّي أَالَ ِيف الِْفْتنَِة َسَقُطواْ َوإِنَّ 

ُهْم َفرُِحوَن  ُقل لَّن يُِصيَبَنا إِالَّ َما  تُِصْبَك ُمِصيبٌَة يَُقولُواْ َقْد أََخْذنَا أَْمرَنَا ِمن َقْبُل َويَتََولَّواْ وَّ

ُقْل َهْل تََربَُّصوَن ِبَنا إِالَّ إِْحَدى  َفلَْيَتَوكَِّل الُْمْؤِمُنوَن  الـلـه  لَنَا ُهَو َمْوالَنَا َوَعَىل  الـلـه كََتَب 

ْن ِعنِدِه أَْو ِبأَيِْدينَا َفَرتَبَُّصواْ إِنَّا  الـلـه الُْحْسَنَينْيِ َونَْحُن نََرتَبَُّص ِبكُْم أَن يُِصيبَكُُم  ِبَعَذاٍب مِّ

َرتَبُِّصوَن  َوَما  ُقواْ طَْوعا أَْو كَرْها لَّن يَُتَقبََّل ِمنُكْم إِنَّكُْم كُنُتْم َقْوما َفاِسِقنَي ُقْل أَنفِ  َمَعكُم مُّ

  َمَنَعُهْم أَن تُْقَبَل ِمْنُهْم نََفَقاتُُهْم إِالَّ أَنَُّهْم كََفُرواْ 
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الََة إِالَّ َوُهْم كَُساَىل َوالَ يُنِفُقونَ  اهلل بِ    إِالَّ َوُهْم كَارُِهوَن  َوِبَرُسولِِه َوالَ يَأْتُوَن الصَّ
َا يُِريُد  نْيَا َوتَزَْهَق  الـلـه َفالَ تُْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَُدُهْم إمِنَّ بَُهم ِبَها ِيف الَْحَياِة الدُّ لُِيَعذِّ

نكُْم وَ  اهلل َويَْحلُِفوَن بِ  أَنُفُسُهْم َوُهْم كَاِفُروَن   لَِكنَُّهْم َقْوٌم يَْفرَُقوَن إِنَُّهْم لَِمنكُْم َوَما ُهم مِّ
َخال لََّولَّْواْ إِلَْيِه َوُهْم يَْجَمُحونَ    .)1(}لَْو يَِجُدوَن َملَْجأ أَْو َمَغاَراٍت أَْو ُمدَّ

والسياق يتحدث عن جامعة املنافقني الذين اندسوا يف صفوف املسلمني باسم 

ن يحنوا رؤوسهم لإلسالم، وأن أى هؤالء أن حب السالمة وحب الكسب يقتضيان أ ر ف.. اإلسالم

  .يكيدوا له داخل الصفوف، بعد أن عّز عليهم أن يكيدوا له خارج الصفوف

ولقد كان أولئك املنافقون يدّسون أنفسهم يف الصف ال عن إميان واعتقاد، ولكن عن 

هب، ثم يحلفون أنهم من املسلمني، أسلموا اقتناعا، وآمنوا ر خوف وتقيّة، وعن طمع و 

  .اعتقادا

ة تفضحهم وتكشفهم عىل حقيقتهم، فهي الفاضحة التي تكشف رداء ر فهذه السو 

املداراة، ومتزّق ثوب النفاق، وإنها لصورة مزرية للجنب والخوف وامللق والرياء، ال يرسمها إالّ 

هذا األسلوب القرآين العجيب، الذي يربز حركات النفس شاخصة للحس، عىل طريقة التصوير 

  .)2(قالفني املوحي العمي

ة املعّربة الساخرة، مييض السياق القرآين إلسقاط ظاهرة النفاق، يف عيون ر وبهذه الصو 

  .األمة، عرب توظيف رائع ملظاهر الخلل، يف النفسيّة املهزومة والقلقة، ألقطاب النفاق
  

  اإلهامل والتجاهلاإلهامل والتجاهل:  :  خامساخامسا

ن، هو أسلوب ب النفسية واملواجهة اإلعالمية التي استخدمها القرآ ر ومن وسائل الح

  اإلهامل وعدم االعتناء بالخصم، ليشعر بعدم قدرته عىل إثارة الطرف

                                                 
  .57ـ  46: التوبة) 1(

  ).ط دار الرشوق( 1666ـ  1661: 3آن ر يف ظالل الق) 2(
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اإلسالمي، وضعف موقعة وضآلة قدره، كجزء من الحرب النفسية، واإلسقاط  

االجتامعي التي يشنها اإلعالم اإلسالمي ضده، عندما يكون اإلهامل، وعدم الدخول يف حرب 

ويتجسد هذا املبدأ، يف العديد من اآليات، . لقضيةكالمية هو األسلوب األفضل للموقف وا

  :)1(كقوله تعاىل

  .)2(}ُضونَ ر َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمعْ {

  .)3(}َوإَِذا َخاطَبَُهُم الَْجاِهلُوَن َقالُوا َسالما{

لُكُْم َسالٌم َعلَيْكُْم ال ُضوا َعنُْه َوَقالُوا لََنا أَْعاَملَُنا َولَكُْم أَْعاَم ر َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْغَو أَعْ {

  .  )4(}نَْبَتِغي الَْجاِهلِنيَ 

َفاْصَفْح َعنُْهْم َوُقْل َسَالٌم َفَسْوَف  بِّ إِنَّ َهُؤالء َقْوٌم الَّ يُْؤِمنُوَن ر َوِقيلِِه يَا{

  .)5(}يَْعلَُمونَ 

ِعلٍْم كََذلَِك َزيَّنَّا  َعْدوا ِبَغرْي   الـلـهَفَيُسبُّواْ  الـلـه َوالَ تَُسبُّواْ الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن {

رِْجُعُهْم َفيَُنبُِّئُهم مِبَا كَانُواْ يَْعَملُونَ  ٍة َعَملَُهْم ثُمَّ إَِىل َربِِّهم مَّ   .)6(}لِكُلِّ أُمَّ

رات املنطقية لتجاهل اإلشاعة التي يبثها الخصم، هو أن محارب اإلشاعة ومن املرب

 -ة، فلو سكت عنها تزداد انتشارا، ولو حاول تكذيبها قد يواجه موقفا حرجا ويقع يف ورط

 - وهذه أكرث الطرق استخداما إالّ أنها ليست الطريقة املثىل؛ ألن تكذيبها يتضمن اإلعالن عنها 

فسيجعل من مل يسمع هذه الشائعة يسمعها عن طريقه هو، فوق أنه بذلك يكررها 

تكذيبها، ولذلك فإن الوسيلة املثىل وهناك أناس يصدقون الشائعات وال يصدقون . ويرددها

  لتكذيب الشائعة، أن يكون التكذيب

                                                 
  .49: تكزات أساسيةر م) 1(

  .3: املؤمنون) 2(

  .63: قانر الف) 3(

  .55: القصص) 4(

  .89ـ  88: فر الزخ) 5(

  .108: األنعام) 6(
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بطريق غري مبارش، دون أن يعيد ذكر الشائعة، أو يكشف مصدرها، وقصد مرّوجها  

  .)1(منها، وهذا يتطلب مهارة مّمن يتصدى لهذه املهمة
  

  االستاملةاالستاملة:  :  سادساسادسا

رف املتلقي، بتوجيه الخطاب آن اُسلوبا نفسيا وجدانيا مؤثرا، يف الطر ويستخدم الق

ومن اآليات التي حثت عىل استخدام هذا . اللنّي والكلمة الجّذابة، واالستهواء املؤثر إليه

  : األسلوب، يف املواجهة اإلعالمية، قوله تعاىل

  .)2(}يمٌ اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذي بَْيَنَك َوبَْينَُه َعَداَوٌة كَأَنَُّه َوِيلٌّ َحمِ {

  .)3(}بَِّك ِبالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسنُ ر اْدُع إِِىل َسِبيِل {

املتلقي باحرتام اإلعالم املوجه إىل شخصيته، وحسن نيّة الجهة التي تخاطبه،  رليشع

ني الطرف الذي يوجه إليه وحرصها عىل حفظ مصالحه وكرامته، لتكوين عالقة حسنة بينه وب

  .)4(الخطاب اإلعالمي، فيكسب وده وثقته، ويتقبل أفكاره وخطابه

آن لهم إىل أن يرتكوا باطلهم، ويعملوا عقولهم، ر ويف هذا االتجاه، تأيت دعوة الق

  :قال تعاىل  )5(ويفكروا فياميدعون إليه، من الحق والهدى

  .)6(}لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِتالَفا كَِثريا الـلـه اَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ وَن الُْقرْآَن َولَْو كَر أََفالَ يََتَدبَّ {

ِ َمْثَنى َوفُ { َا أَِعظُكُم ِبَواِحَدٍة أَن تَُقوُموا هلِلَّ   اَدى ثُمَّ تََتَفكَُّروا َمار ُقْل إمِنَّ

                                                 
  .68: بحوث يف اإلعالم اإلسالمي) 1(

  .34: فصلت) 2(

  .125: النحل) 3(

  .51ـ  50.. : تكزات أساسيةر م) 4(

  .269) : 1975طرابلس ـ ليبيا، (محمد محمد عويس، الرسول والحرب النفسية  رمنصو ) 5(

  . 82: النساء) 6(
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ن ِجنٍَّة إِْن ُهَو إِالّ نَِذيٌر لَّكُم بنَْيَ يََدْي َعَذاٍب َشدِ     .)1(}يدٍ ِبَصاِحِبكُم مِّ
  

  هيب والرتغيبهيب والرتغيبالرت الرت : : سابعاسابعا

ب النفسية، والوقاية من كيد العدو، والتأثري النفيس، هو ر ومن أساليب مواجهة الح

  :ومن ذلك قوله تعاىل. اللجوء إىل أسلوب الرتهيب والرتغيب يف آن واحد

  .)2(}َعَذاُب األَلِيمَ َو أَنَّ َعَذايِب ُهَو الْ  الرَِّحيُم  رنَبِّىْء ِعبَاِدي أيَنِّ أَنَا الَْغُفو {

نِب َوَقاِبِل التَّْوِب َشِديِد  رَغافِ  الَْعِزيِز الَْعلِيِم  الـلـه تَنِزيُل الِْكَتاِب ِمَن  حم { الذَّ

  .)3(}الِْعَقاِب ِذي الطَّْوِل ال إِلََه إِال ُهَو إِلَْيِه اْلَمِصريُ 

بُواْ ِبآيَاتَِنا َواْسَتكَْرب { اَمء َوالَ يَْدُخلُوَن  واْ إِنَّ الَِّذيَن كَذَّ َعْنَها الَ تَُفتَُّح لَُهْم أَْبَواُب السَّ

ن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمن  الَْجنََّة َحتَّى يَلَِج الَْجَمُل ِيف َسمِّ الِْخيَاِط َوكََذلَِك نَْجِزي الُْمْجرِِمنَي  لَُهم مِّ

الَِحاِت الَ نُكَلُِّف نَْفسا إِالَّ َوالَّذِ  َفْوِقِهْم َغَواٍش َوكََذلَِك نَْجِزي الظَّالِِمنَي  يَن آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّ

ْن ِغلٍّ تَْجِري ِمن  ُوْسَعَها أُْولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن  َونََزْعنَا َما ِيف ُصُدورِِهم مِّ

ِ الَِّذي َهَدانَ  لََقْد  الـلـه ا لَِهَذا َوَما كُنَّا ِلَنْهَتِدَي لَْوال أَْن َهَدانَا تَْحِتِهُم األَنَْهاُر َوَقالُواْ الَْحْمُد هلِلّ

  .)4(}َجاءْت ُرُسُل َربَِّنا ِبالَْحقِّ َونُوُدواْ أَن تِلْكُُم اْلَجنَُّة أُورِثُْتُموَها مِبَا كُنُتْم تَْعَملُونَ 

  .)5(}رَِّحيمٌ  رَغُفو   الـلـهَشِديُد الِْعَقاِب َوأَنَّ   الـلـهاْعلَُمواْ أَنَّ {

يُع الِْعَقاِب َوإِنَُّه لََغُفوٌر رَِّحيمٌ ر إِنَّ {   .)6(}بََّك لََرسِ

مية وغريها كثري، نجد أن الخطاب القرآين اعتمد هذا األسلوب ر ويف هذه اآليات الك

  وبخصوص النّصني األخريين يتجىل املوقف بشكل حاسم. النفيس الفريد

                                                 
  .46: سبأ) 1(

  .50ـ  49: رالحج) 2(

  .3ـ 1: رغاف) 3(

  .43 ـ 40: افر األع) 4(

  .98: املائدة) 5(

  .167: افر األع) 6(
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وغالبا ما  )1(بعة عىل املخالف الذي ال يثوبفمع التحذير إيحاء وإلقاء للت: وموجز 

أنه شديد العقاب؛ ألن اإلميان ال يتم  -أيضا  -يرد هذا النوع، من أنواع رحمته بعباده، ليذكر 

، )لو ُوزن خوف املؤمن ورجاؤه العتدال(: إالّ بالرجاء والخوف، كام قال عليه الصالة والسالم

  .ثم  ذكر  عقيبه  ما  يدل  عىل  الرحمة

ا رحيام، وذلك يدل عىل أن جانب الرحمة أغلب؛ ألنه تعاىل ذكر ر وهو كونه غفو 

فيام قبل أنواع رحمته وكرمه، ثم ذكر أنه شديد العقاب، ثم ذكر عقيبه وصفني من أوصاف 

الرحمة، وهو كونه غفورا رحيام، وهذا تنبيه عىل دقيقة، وهي أن ابتداء الخلق واإليجاد كان 

  .)2(أن الختم ال يكون إالّ عىل الرحمة ألجل الرحمة، والظاهر

ض تفسريه لآلية ما قبل األخرية، يشري الشيخ الطويس إىل لفتة إعالمية مهمة، ر ويف مع

ولعلها تعترب من صلب األهداف، التي تتوخاها أساليب الحرب النفسية يف عرصنا هذا، 

يقول . ره عىل عناده وغيّهونقصد بها اإلهانة املقرتنة باالستخفاف للطرف اآلخر، يف حال إرصا

  :الطويس

ر املستحق عىل جهة اإلهانة واملقارن باالستخفاف، ولو اقترصت والعقاب هو الرض (

عىل أن تقول هو الرضر املستحق أو الرضر الذي يقارنه استخفاف وإهانة لكان كافيا؛ ألنه 

  .)يستحق عقيب الذنب الواقع من صاحبه

  :ول عنه صاحب التبيانللمعادلة فيق روأما عن الوجه اآلخ

هي سرت الخطيئة برفع عقابها، وأصلها : املغفرة.. }رحيم رغفو  الـلـهوإن {: وقوله(

  .)3()تعاىل الـلـهالسرت، ومنه املغفرة، وضم ذكر الرحمة إىل املغفرة، لبيان سبوغ نعم 

                                                 

  .983: 2: آنر يف ظالل الق) 1(

  ).3ط ( 102: 12الرازي، التفسري الكبري  رالفخ) 2(

  ).ت.ط بريوت، د( 33: 4القرآن  الشيخ الطويس؛ التبيان يف تفسري) 3(
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ب الرتهي: آن خطابه إىل الطرف اآلخر، ليشعره بهذا املبدأ املتوازنر وهكذا يوجه الق

والرتغيب، ليك يهز قناعاته ويربكه نفسيا، دون أن يرتكه نهبا لليأس والقنوط، أو الخوف 

  .فقط، وإمنا يفتح له نافذة من األمل والرجاء، عرب التعريج مبارشة عىل الرتغيب
  

  املواجهةاملواجهة:  :  ثامناثامنا

وجي اإلشاعات واألراجيف إىل جولة أخرى، هي ر بعد ذلك، ينتقل املوقف مع م

نف واألكرث رضاوة، ونقصد بها مرحلة املواجهة الحاسمة، وقد اتخذت اسرتاتيجية األشد واألع

  :مواجهة األراجيف أساليب عّدة، للوصول إىل أهدافها املنشودة
  
  :التصدي لها منذ البداية وإحباطها-أ

عة الرد عىل اإلشاعة؛ ألن عدم الرسعة يف نفيها يعني رس  -أحيانا  -يتطلب املوقف 
دها، وللرد عليها يجب تحليل اإلشاعة من حيث مصدرها وقوتها وضعفها إثباتها وتأكي

وخطورتها قبل نفيها، فإذا كانت اإلشاعة قوية، وجب الرد عليها بطريقة لبقة وغري مبارشة، 
، وذلك عرب البحث عن مصادر كل شائعة، عند )1(أي دون ذكر موضوع اإلشاعة األصيل

. ها وقلعها من جذورها، وكشف مروجيها وفضحهمظهورها،ومحاولة القضاء عليها من منبع
منطلقا ومعه جيش  عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهومن أمثلة ذلك عندما كان رسول 

أتحسبون جالد بني األصفر : املسلمني إىل تبوك، أخذ بعض املنافقني يشريون إليها ويقولون
وذلك .. غدا مقرنني يف الحباللكأنا بكم  الـلـهو كقتال العرب بعضهم بعضا؟ ) يعني الروم(

إال أن رأى رضورة  عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهإرجافا وترهيبا للمؤمنني، فام كان من رسول 
إدرك (: لعامر بن يارس عليه و سلم  الـلـهصىل  القضاء عىل هذه الشائعة يف مهدها، فقال

فذهب . ،)بل قلتم كذا وكذا: القوم، فإنهم قد احرتقوا، فسلهم عام قالوا، فإن أنكروا فقل
 الـلـهيا رسول : وقالوا عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهإليهم عامر وقال لهم ذلك، فأتوا رسول 

  إمنا كنا

                                                 
  .121: ية قراءات سياسيةردو ) 1(
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َا كُنَّا {: عز وجل يف ذلك الـلـه، فأنزل )1(نخوض ونلعب  َولَِنئ َسأَلَْتُهْم لََيُقولُنَّ إمِنَّ
  .)2(}نَُخوُض َونَلَْعُب 

  
  :ز املعاديةمو ر تحطيم ال -ب

 موز املعادية الهدف األول لإلعالم والحرب النفسية املضادة، ذلكر تشّكل القيادة وال

ألن الرموز والقيادة هي القوة املركزية، واملّوجه الحريك للجامعة واألمة، وكلام كان للجامعة 

عادي واألمة ثقة برموزها، وتقديس لقيادتها، وارتباط وثيق بها، صعب اخرتاق اإلعالم امل

لتحصيناتها الفكرية والدعائية، لذا فإن مثل هذا املوقف يتطلب، من الخطاب اإلعالمي 

  . املضاد، تحطيم الرمز املعادي، وعزل تأثريه، وتدمري الثقة به

آن هذا األسلوب لتعرية املنحرفني، وكشف زيفهم وجنايتهم عىل ر ويستخدم الق

طيم التأثري النفيس عىل الرأي العام، لذلك نرى اإلنسانية، وعىل أتباعهم، لفك االرتباط، وتح

حملته اإلعالمية تتصدى لفرعون والنمرود وأيب لهب وللطواغيت والكرباء واملنحرفني 

واملستكربين يف األرض واملأل املتعاونني معهم، ويتبنى الدفاع عن املستضعفني يف األرض، 

لعملية التلقي، وقبول الخطاب اآلخر  ليفصل بني القيادة املتسلطة وبني الرأي العام، متهيدا

  :قال تعاىل. الذي يوجهه األنبياء، ودعاة اإلسالم، واملصلحون يف األرض

ِبيال ر َوَقالُوا { َربََّنا آتِِهْم ِضْعَفنْيِ ِمَن  بََّنا إِنَّا أَطَْعَنا َساَدتََنا َوكَُربَاءنَا َفأََضلُّونَا السَّ

  .)3(}ِبرياالَْعَذاِب َوالَْعنُْهْم لَْعنا كَ

ْنُهْم يَُذبُِّح أَبَْناءُهْم ر إِنَّ فِ { َعْوَن َعال ِيف األَْرِض َوَجَعَل أَْهلََها ِشَيعا يَْسَتْضِعُف طَاِئَفة مِّ

  .)4(}َويَْسَتْحِيي نَِساءُهْم إِنَُّه كَاَن ِمَن الُْمْفِسِدينَ 

                                                 
  .168: 4ة النبوية البن هشام السري ) 1(

  .65: ةالتوب) 2(

  .68ـ  67: األحزاب) 3(

  .4: القصص) 4(
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كَالَّ  يَْحَسُب أَنَّ َمالَُه أَْخلََدُه  َدُه الَِّذي َجَمَع َماال َوَعدَّ  َويٌْل لِّكُلِّ ُهَمزٍَة لَُّمزٍَة {

  .)1(}اَك َما الُْحطََمةُ ر َوَما أَدْ  لَيُنَبَذنَّ ِيف الُْحطََمِة 

ا َذاَت لََهٍب ر َسَيْصَىل نَا َما أَْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما كََسَب  تَبَّْت يََدا أيَِب لََهٍب َوتَبَّ {

 لََة ا   .)2(}لَْحطَِب َواْمَرأَتُُه َحامَّ

 إَِذا تُْتَىل َعلَيِْه آيَاتُنَا َقاَل أََساِطري أَن كَاَن َذا َماٍل َوَبِننَي  ُعُتلٍّ بَْعَد َذلَِك زَنِيٍم {

لنَِي    .)3(}َسَنِسُمُه َعَىل الُْخرْطُومِ  األَوَّ

آن حملته اإلعالمية عىل رموز الجرمية والعدوان، لهدم ر وهكذا يكشف الق

  .)4(إلجهاز عىل دورهم القيادي، وتحطيم الثقة بينهم وبني  األتباعشخصياتهم، ول
  

  :التخويف-جـ 

ب النفسية تخويف العدو وإرهابه، مبا يرى يف جيش املجاهدين ر ومن أساليب الح

وشبيه بهذا ما تقوم به األمم من عرض قّوتها يف تلك .. من أمارات القوة، ووسائل الغلب

  ...بها عن بعض عدتها وعتادهاالعروض العسكرية، التي تكشف 

ب النفسية أثر كبري يف كرس شوكة العدو، ويف قتل مطامعه يف ر ولهذا الجانب من الح

النيل من عدوه، فال يُقدم عىل العدوان، وهو يرى هذه القوة املهّيأة للحرب، الراصدة لكل 

  : عدو، وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل

ا اْسَتطَ { واْ لَُهم مَّ ٍة َوِمن َوأَِعدُّ ن ُقوَّ  الـلـه بَاِط الَْخْيِل تُرِْهبُوَن ِبِه َعْدوَّ ر ْعُتم مِّ

  .)5(}َوَعُدوَّكُمْ 
ونُرصت (: سبحانه وتعاىل، إذ يقول الـلـهالرسول يف مقام تعداد فضل  واىل هذا يشري

  أي أّن أعداءه املحيطني به، يجدون يف أنفسهم رهبة له، )بالرعب مسرية عام
                                                 

  .5ـ  1: الُهَمزَة) 1(

  .4ـ  1: اللهب) 2(

  .16ـ  13: القلم) 3(

  .54ـ  52: تكزات أساسية يف اإلعالم القرآينر م) 4(

  .60: األنفال) 5(
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املقاتل الذي يخّذل املقاتلني، وينرش اإلشاعات بينهم يُحرم من الغنيمة وال يُعطى  

  .)1(منها

، بحقهم حكام حاسامعليه و سلم  الـلـهصىل  الرسول روأما املنافقون، فقد أصد

حينام تناهى إىل سمعه أّن رهطا منهم يجتمعون يف بيت سويلم اليهودي، يثبّطون الناس عن 

، حتى ال يخرجوا معه يف غزوة تبوك، ومام قالوه يف عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهرسول 

صىل  الـلـهزهادة يف الجهاد، وشكا يف الحق، وإرجافا برسول .. ال تنفروا يف الحر: شائعاتهم

  : تعاىل فيهم الـلـه، فأنزل عليه و سلم  لـهالـ

َفلَْيْضَحكُواْ َقلِيال  واْ ِيف الَْحرِّ ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحّرا لَّْو كَانُوا يَْفَقُهوَن ر َوَقالُواْ الَ تَنفِ {

  .)2(}َولْيَْبكُواْ كَِثريا َجزَاء مِبَا كَانُواْ يَْكِسبُونَ 

الخرب، بعث إليهم طلحة بن عبيد  عليه و سلم  الـلـه صىل الـلـهسول ر وحاملا بلغ 

  . )3(، يف نفر من أصحابه، وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم، ففعل طلحةالـلـه

  .)4(ور التي تنبعث من تلك البؤرة الفاسدةوتخلص املسلمون من الرش 

، عليه و سلم  الـلـهصىل  سولر وكان النفي أحد أساليب القصاص، التي اتبعها ال

  : سبحانه الـلـهتنفيذا ألوامر 

ٌض َوالُْمرِْجُفوَن ِيف الَْمِديَنِة لَنُْغِريَنََّك ر لَِنئ لَّْم يَنتَِه الُْمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهم مَّ {

 الـلـه ُسنََّة  وا تَْقِتيال َملُْعوننَِي أَيَْناَم ثُِقُفوا أُِخُذوا َوُقتِّلُ  ِبِهْم ثُمَّ ال يَُجاِوُرونََك ِفيَها إِالَّ َقلِيال 

  .)5(}تَْبِديال الـلـه ِيف الَِّذيَن َخلَْوا ِمن َقْبُل َولَن تَِجَد لُِسنَِّة 
ىض القلوب، واملرجفني الذين ينرشون الشائعات املزلزلة، ر ويأيت تهديد املنافقني، وم

عاّم يأتونه من  يف صفوف الجامعة املسلمة، تهديدهم القوي الحاسم، بأنهم إذا مل يرتدعوا
  هذا كله، وينتهوا عن إيذاء املؤمنني واملؤمنات والجامعة املسلمة كلها،

                                                 
  .40: تكزات أساسية يف اإلعالم القرآينر م) 1(

  .82ـ  81: التوبة) 2(

  .160: 4ة ابن هشام سري ) 3(

  .71: بحوث يف اإلعالم اإلسالمي) 4(

  .62ـ  60: األحزاب) 5(
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املقاتل الذي يخّذل املقاتلني، وينرش اإلشاعات بينهم يُحرم من الغنيمة وال يُعطى  

  .)1(منها

ام، بحقهم حكام حاسعليه و سلم  الـلـهصىل  الرسول روأما املنافقون، فقد أصد

حينام تناهى إىل سمعه أّن رهطا منهم يجتمعون يف بيت سويلم اليهودي، يثبّطون الناس عن 

، حتى ال يخرجوا معه يف غزوة تبوك، ومام قالوه يف عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهرسول 

صىل  الـلـهزهادة يف الجهاد، وشكا يف الحق، وإرجافا برسول .. ال تنفروا يف الحر: شائعاتهم

  : تعاىل فيهم الـلـه، فأنزل عليه و سلم  ـلـهال

َفلَْيْضَحكُواْ َقلِيال  واْ ِيف الَْحرِّ ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحّرا لَّْو كَانُوا يَْفَقُهوَن ر َوَقالُواْ الَ تَنفِ {

  .)2(}َولْيَْبكُواْ كَِثريا َجزَاء مِبَا كَانُواْ يَْكِسبُونَ 

الخرب، بعث إليهم طلحة بن عبيد  عليه و سلم  الـلـه صىل الـلـهسول ر وحاملا بلغ 

  . )3(، يف نفر من أصحابه، وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم، ففعل طلحةالـلـه

  .)4(ور التي تنبعث من تلك البؤرة الفاسدةوتخلص املسلمون من الرش 

، عليه و سلم  الـلـهصىل  سولر وكان النفي أحد أساليب القصاص، التي اتبعها ال

  : سبحانه الـلـهتنفيذا ألوامر 

ٌض َوالُْمرِْجُفوَن ِيف الَْمِديَنِة لَنُْغِريَنََّك ر لَِنئ لَّْم يَنتَِه الُْمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهم مَّ {

 الـلـه ُسنََّة  ُلوا تَْقِتيال َملُْعوننَِي أَيَْناَم ثُِقُفوا أُِخُذوا َوُقتِّ  ِبِهْم ثُمَّ ال يَُجاِوُرونََك ِفيَها إِالَّ َقلِيال 

  .)5(}تَْبِديال الـلـه ِيف الَِّذيَن َخلَْوا ِمن َقْبُل َولَن تَِجَد لُِسنَِّة 
ىض القلوب، واملرجفني الذين ينرشون الشائعات املزلزلة، ر ويأيت تهديد املنافقني، وم

وا عاّم يأتونه من يف صفوف الجامعة املسلمة، تهديدهم القوي الحاسم، بأنهم إذا مل يرتدع
  هذا كله، وينتهوا عن إيذاء املؤمنني واملؤمنات والجامعة املسلمة كلها،

                                                 
  .40: تكزات أساسية يف اإلعالم القرآينر م) 1(

  .82ـ  81: التوبة) 2(

  .160: 4ة ابن هشام سري ) 3(

  .71: بحوث يف اإلعالم اإلسالمي) 4(

  .62ـ  60: األحزاب) 5(
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عليهم نبيّه، كام سلّطه عىل اليهود من قبل، فيطّهر منهم جو املدينة،  الـلـهيسلط  
فيمن  الـلـهويطاردهم يف األرض، ويبيح دمهم، فحيثام وُجدوا أخذوا وقتلوا، كام جرت سنة 

فسدين يف األرض، ، وغري اليهود من املعليه و سلم  الـلـهصىل قبلهم من اليهود، عىل يد النبي
  .)1(يف القرون الخالية

  

  فتح باب التوبةفتح باب التوبة:  :  تاسعاتاسعا

ويبقى باب التوبة مفتوحا ملن يشاء أن يدلف فيه، وبإعالن التوبة الصادقة يصبح 

ا له ما مىض قبل اإلسالم، غري مؤاخذ مبا ارتكب من جرائم قبل إسالمه، مهام ر التائب مغفو 

إنه بإعالن إسالمه يصبح . ال للمسلمني وحربا ضدهمكانت تلك الجرائم، ولو كانت الجرائم قت

مندمجا متام االندماج، وسط املسلمني كواحد منهم، ال يفرّق بينه وبينهم، يف املعاملة، ويف 

إنه ال يعيش حارضه بعقدة ماضيه، بل يصبح إنسانا . الثقة، ويف تحّمل ما يحتمله املسلمون

الشفاه التي طاملا تحركت بالنصح، لتدعوه إىل جديدا، تعانقه القلوب املؤمنة، وتبتسم له 

إنه يسري جنبا إىل . فإذا ما جاء مسلام فال يشء عليه بالنسبة ملاضيه. اإلميان، وتنصحه بالسالم

إنه ). قبل اإلسالم(جنب مع مْن كان قتل أباه املسلم، ويجلس ويأكل مع مْن قتل ابنه املسلم 

  :)2(يؤذيه، أو يهدد مبا فعل يف ماضيه يعيش يف أمن وطأمنينة، ال يُقال له قول

ا َقْد َسلََف َوإِْن يَُعوُدواْ َفَقْد َمَضْت ُسنَُّة ر ُقل لِلَِّذيَن كَفَ { واْ إِن يَنَتُهواْ يَُغَفْر لَُهم مَّ

لِنيِ    .)3(}األَوَّ

واْ َعن َسِبيلِِه إِنَُّهمْ  الـلـه ْواْ ِبآيَاِت اْشَرت {: وقال تعاىل َساء َما كَانُواْ  مَثَنا َقلِيال َفَصدُّ

ة َوأُْولَِئَك ُهُم الُْمْعَتُدوَن  يَْعَملُوَن  الََة  الَ يَرُْقُبوَن ِيف ُمْؤِمٍن إِالّ َوالَ ِذمَّ َفإِن تَاُبواْ َوأََقاُمواْ الصَّ

ُل اآليَاِت لَِقْوٍم يَْعلَُمونَ  يِن َونَُفصِّ كَاَة َفِإْخَوانُكُْم ِيف الدِّ   .)4(}َوآتَُواْ الزَّ

                                                 
  .2880: 5آن ر يف ظالل الق) 1(

  .275: سول والحرب النفسيةرال) 2(

  .38: األنفال) 3(

  .11ـ  9: التوبة) 4(
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ي جل وعال أحدا من توبته، مبْن فيهم أولئك املنافقون املخادعون ر يستنث البا ومل

  : املذبذبون

إِالَّ الَِّذيَن تَاُبواْ  ِك األَْسَفِل ِمَن النَّاِر َولَن تَِجَد لَُهْم نَِصريا ر إِنَّ الُْمَناِفِقنَي ِيف الدَّ {

ِ َفأُْولَِئَك َمَع الُْمْؤِمِننَي َوَسْوَف يُْؤِت َوأَْخلَُصواْ ِدي اهلل َوأَْصلَُحواْ َواْعتََصُمواْ بِ   الـلـه َنُهْم هلِلّ

  .)1(}الُْمْؤِمِننَي أَْجرا َعِظيام

د يف القرآن، من التعاليم ر التوبة بتامم معناها الوا(: يقول العالمة الطباطبايئ

دم من والتوبة كام يُستفاد، من مجموع ما تق.. الحقيقية املختصة بهذا الكتاب الساموي

اآليات املنقولة وغريها، إمّنا هي حقيقة ذات تأثري يف النفس اإلنسانية، من حيث إصالحها 

وإعدادها للصالح اإلنساين، وإن اإلسالم، وهو التوبة من الرشك، ميحو كل سيئة سابقة، وتبعة 

فرس اإلسالم يجّب ما قبله، وبه ت: ماضية متعلقة بالفروع، كام يدل عليه قوله عليه السالم

  : )2(اآليات املطلقة الدالة عىل غفران السيئات جميعا كقوله تعاىل

  الـلـهإِنَّ  الـلـه ُفوا َعَىل أَنُفِسِهْم ال تَْقَنُطوا ِمن رَّْحَمِة ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْرس {

نُوَب َجِميعا إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيُم    .))3(} َربِّكُْم َوأَْسلُِموا َلهُ َوأَنِيُبوا إَِىل  يَْغِفُر الذُّ
  

  تنمية الثقة بالنفستنمية الثقة بالنفس:  :  ااعارش عارش 

ة الظروف العصيبة التي اكتنفت مسرية اإلسالم، ورغم كل ما اعتورها من ر يف غم

كان يحث عىل تنمية الثقة  -وكذلك النبوي  -تحديات وعقبات، فإن الخطاب القرآين 

ح والصمود، وعدم اليأس، وحث الناس عىل بالنفس، واإلميان باهلل، والدعوة ملواصلة الكفا 

املساهمة اإليجابية، يف كل مجال، وكل ذلك ماّم يساعد عىل مقاومة الشائعات، وعدم التأثر 

  . )4(بها، وفهم األغراض الخبيثة ملروجيها
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  .250، 248، 244: 4امليزان  تفسري) 2(

  .54ـ  53: رالزم) 3(

  .73: بحوث يف اإلعالم اإلسالمي) 4(



 

120 
 

  : ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل

ا َوَقالُوا َهَذا إِْفٌك ِبأَنُفِسِهْم َخريْ  لَْوال إِْذ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت {

ِبنيٌ    .)1(}مُّ

هال حني سمعتم هذا اإلفك من القائلني، ظّن املؤمنون واملؤمنات الذين هم : ومعناه

ا؛ ألن املؤمنني كلهم كالنفس الواحدة، فيام يجري عليها من األمور، فإذا جرى كأنفسهم خري 

وينبغي للمؤمن إذا سمع رشا، عن أخيه  )2(معىل أحدهم محنة، فكأنه جرى عىل جامعته

  .)3(املؤمن، أن يظن به الخري، وينفي السوء عنه قياسا عىل نفسه

ا، وأن يستبعدوا نعم كان هذا هو األوىل، أن يظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خري 

  . )4(سقوط أنفسهم، يف مثل هذه الحأمة

فهوم، الذي يفيض إىل تنمية الثقة ر الخطاب القرآين املوجه للمؤمنني هذا املر ويق

هالّ إذ سمعتم اإلفك ظننتم مبن رُمي به خريا، فإنكم جميعا : بالنفس والرتبية االجتامعية

مؤمنون، بعضكم من بعض، واملرميُّ به من أنفسكم، وعىل املؤمن أن يظن باملؤمن خريا، وال 

  .)5(يصفه مبا ال علم له به

اعدة كلية، من قواعد الحياة االجتامعية يف مية قر وبهذا تتضمن هذه اآلية الك

اإلسالم، وهي أنه ينبغي أن يكون األساس للروابط االجتامعية، يف املجتمع اإلسالمي، هو ظن 

الناس فيام بينهم خريا، وال ينبغي أن يظن بعضهم ببعض سوءا، إالّ فيام إذا كان له أساس 

سالمي هو أن كل رجل بريء ال إثم عليه، ما فاملبدأ الذي يقوم عليه املجتمع اإل . إيجايب قاطع

  مل يكن مثة أساس قوي معقول، لكونه مجرما، أو للشك

                                                 
  .120: رالنو ) 1(

  .416: 7التبيان  تفسري) 2(

  .458: املبني الشيخ محمد جواد مغنية، التفسري) 3(

  .2501: 4آن ر يف ظالل الق) 4(

  .91 :15امليزان  تفسري) 5(



 

121 
 

يف جرميته عىل األقل، وأن كل رجل صادق، يف ما يقول، ما مل يكن مثة ما يدل عىل  

  .)1(كونه ساقط االعتبار

اجيف األعداء، أفضل من تعزيز الثقة ر وليس هناك من وسيلة ناجعة ملواجهة أ

النفس، فالواثق من نفسه، فردا كان أم مجتمعا، ال تهزّه الرياح العاتية، والعكس صحيح، ب

فغري الواثق من نفسه ليس مبقدوره أن مينح الثقة لآلخرين، وبذا يكون لقمة سائغة 

  ...!لألالعيب واإلشاعات، تعبث به ما شاء مخططوها، وكيفام يحلو لهم

داق عىل ما نذهب إليه، فحينام كان املسلمون خري مص -البعيد والقريب  -يخ روالتا

واثقني من أنفسهم فتحوا الدنيا باقتدار عجيب، وحينام فقدوا ثقتهم بأنفسهم تهالكت 

  .عليهم األمم الكافرة، يف غمرة هزمية نفسيّة عجيبة أيضا

ص القرآن عىل تربية أتباعه تربية متفوقة، تشعرهم بالقّوة والعزة الباطنة، ر وقد ح

  :نحني املؤمن للمحن والتحديات، وال يستسلم للخصم، وال يرضخ لقوى الطاغوتفال ي

ِ الِْعزَُّة َولِ {   .)2(}ُسولِِه َولِلُْمْؤِمِننَي َولَِكنَّ الُْمنَاِفِقنَي ال يَْعلَُمونَ رَوهلِلَّ

اَدُهْم إِميَانـا َوَقـالُواْ الَِّذيَن َقاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعواْ لَكُْم َفاْخَشـْوُهْم َفـَز {

  .)3(}َونِْعَم الْوَِكيُل  الـلـه َحْسُبَنا 

ُنَّ َعَىل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف األَْرِض َونَْجَعلَُهْم أمَِئَّة َونَْجَعلَُهُم الَْواِرثنَِي رَونُ {  يُد أَن منَّ
ا كَانُوا يَْحَذُرونَ َومُنَكَِّن لَُهْم ِيف األَْرِض َونُِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن وَ    .)4(}ُجنُوَدُهاَم ِمْنُهم مَّ

  آن وعيا وتربية ملقاومة الهزمية النفسية، ويكرّس جهدار وهكذا يكّون الق

                                                 

  .).ت.مؤسسة الرسالة، بريوت، د( 132: سورة النور أبو األعىل املودودي، تفسري) 1(
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إعالميا قامئا عىل أسس علمية دقيقة، يساهم يف معركتنا الحضارية يف حالتي  

  .)1(الهجوم والدفاع

  تعليامت للتعامل مع اإلشاعةتعليامت للتعامل مع اإلشاعة

ز مظاهر الحرب ر يف واحدة من أب الـلـهاستنطاق كتاب اآلن وقد انتهينا من 

واستعرضنا أهم تلك املعامل القرآنية التي تناولت املوضوع، حريٌّ بنا  -أي اإلشاعة  -النفسية 

أن نختتم البحث، مبا ميكن استنتاجه، من فوائد متوخاة، لتوظيفها يف مرحلتنا الراهنة 

  .باالتجاه املطلوب

أثبت اإلسالم أنه أقوى من جميع األعداء، ومن حرب  )رمطلع النو (حلة ر ففي م

كل ذلك ألن رسول .. اإلشاعات الضارية التي شنوها للقضاء عىل اإلسالم، ووقف تياره الزاحف

قد قاوم تلك اإلشاعات وقىض  -مؤيدا بالوحي من السامء  - عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـه

ت الحكيمة الصائبة، والريب أن تلك التوجيهات عليها، ببعض الترصفات السديدة، والتوجيها

تصلح ملقاومة اإلشاعات، يف كل زمان ومكان، ونحن مخاطبون بهذه اآليات القرآنية، وهذا 

الهدي النبوي كام خوطب بها األولون؛ ألن تلك النصوص القرآنيّة وهذا الهدي النبوي جاءت 

تها، ولكن كذلك للعمل يف كل وسط للعمل، ليس فقط يف وسط الذين عاشوا أحداثها ومناسبا

  .)2(بعد ذلك، كام وقع مثل تلك اإلشاعات أو شبهها يف البيئات املتنوعة، وعىل امتداد السنني

ض، اليوم، إىل حرب نفسية رهيبة، من قبل أعدائها ر وها هي أمتنا اإلسالمية تتع

لحة، من دعاية كاذبة، مستخدمني وسائل اإلعالم كافة، وكل أنواع األس.. العريقني يف عداوتهم

وهدف األعداء األول واألخري .. أو شائعة مغرضة، أو ضغط اقتصادي، أو تخويف، أو إرهاب

  تحطيم عقيدة هذه األمة، وقطع العرى التي تربطها بدينها

                                                 
  .63: تكزات أساسيةر م) 1(
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وأخالقها، وبالتايل متزيق شملها ووحدتها، ومن ثم إضعافها، وضامن تبعيتها له، يف  

  .واالقتصادية، وحتى الفكرية واالجتامعية كل أمر من األمور السياسية

لذا فنحن أبناء هذه األمة يف أشد الحاجة إىل فهم ذلك، والوعي الكامل، مبا يخطط 

صة، عىل ر وليك نستطيع أن نفّوت الف. )1(الـلـهله األعداء، إلحباط هذه املخططات بإذن 

بركابهم، ونسقط خططهم، أجهزة الرصد االستكبارية، وقوى االستكبار العاملي، والسائرين 

  .)2(علينا أن نراعي ما يأيت

ا، ال يُعرف مصدره، أو سمعه من مصدر ال يوثق به، إذا سمع أحدنا إشاعة، أو خرب  -1

كاإلذاعات والصحف والعنارص املعّربة عن مصالح أعدائنا، فال يصح التصديق أو االعتامد عىل 

  .)آية النبأ(هذا الخرب، وهو محرّم قد نهانا القرآن عنه يف 

باإلشاعات واألخبار التي يرّوجها  ريجب أن نتسلّح بالقوة واملناعة النفسية، فال نتأث -2

خصومنا، فقد يشك اإلنسان يف الخرب أحيانا، ولكنه يتأثّر به نفسيا، فيؤثّر يف معنويته وموقفه، 

ضادة، فإن ذلك وبهذا التأثّر، وبتلك االستجابة، يتحقق غرض الدعاية املخّربة والدعاية امل

  .هدف أساس من أهدافها

ا مرجفا، يستهدف قّوة املسلمني أو وحدتهم أو إذا سمعت إشاعة أو تهمة أو خرب  -3

مصالحهم، فاحذر من أن تنقله، فتساهم يف نرش اإلشاعة، وتسّخر نفسك لخدمة األجهزة 

يقولون : واية، بأن تقولاملخّربة والعنارص املرّوجة لإلشاعات والدعاية الكاذبة ولو عىل نحو الر 

الخ، فإنه خدمة ملصممي اإلشاعة، .. كذا، أو يُشاع وقوع هذا الحدث، أو حدوث ذلك اليشء

  .وتجنيد لخدمة أغراضهم، من حيث ال تشعر

ا، أو إشاعة صحيحة، أو اطلعت عىل يشء، فاحذر أن تنرش ذلك، ما إذا سمعت خرب  -4

سالمية، ونرش مثل هذا الخرب يُساهم يف إضعاف زال يف نرشه رضر مبصلحة األمة والرسالة اإل 

  .موقف األمة وموقع الرسالة، واألهداف اإلسالمية، ويجعل منك أداة من حيث ال تشعر

                                                 
  ).م1985هـ ـ 1405ت الكوي(،72: ، اإلعالم والبيت اإلسالميرفهمي قطب الدين النجا) 1(

  .43: مرتكزات أساسية يف اإلعالم القرآين: د، عىل كّراسر اعتمدنا بشكل أساس يف هذا املو ) 2(
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وري أن يكون الدور اإلعالمي، الذي ينبغي أن تقوم به العنارص واألجهزة من الرض  -5

م والناس الذين تعيش معهم، اإلعالمية اإلسالمية، متصفا باملبادرة والسبق إىل الرأي العا

إلخ، قبل أن يُعرَّضوا .. فتوّضح لهم الحقائق، وتعرّفهم باألمور السياسية والفكرية والعسكرية

  .لإلشاعة والتضليل، ليكتسبوا املناعة والقدرة عىل املقاومة، فالوقاية خري من العالج

الفاجر ما فيه ليحذره  قولوا يف(: قوله عليه و سلم  الـلـهصىل  الـلـهوي عن رسول ر  -6

فالبّد من فضح أعداء اإلسالم، وكشف خططهم، ونواياهم، وأساليبهم، وانحرافهم،  )الناس

وجرامئهم، ليحذرهم الناس، وليحذروا عمالءهم املسّخرين لخدمتهم، الذين يفرّقون صفوف 

  .املسلمني، ويشيعون األباطيل والتهم واإلشاعات

ىل الواقع ، مطلوب من كل الغيارى يف هذه يقها إروليك تشق هذه الخطوات ط

أن يتواصوا بالحق والصدق، وأن تتضافر جهودهم، .. األمة؛ علامء ومفكرين ودعاة وإعالميني 

يف إطار مرشوع منهجي حضاري، يواكب مستجدات الحياة، ويالحق املتغريات، يتبّنى الرأي 

، وإرشادهم إىل ما فيه سعادتهم بأمور دينهم -خاصة الشباب - الواضح الواعي، يبّرص الناس 

  .دنيا وآخرة

نا الحارض الذي يشهد تحديات غاية يف الخطورة، وتزداد مسؤولية الجميع ، يف عرص 

عىل الصعيد اإلعالمي تحديدا، واملتمثلة يف ما تبثه الفضائيات، ومواقع اإلنرتنيت،والصحف 

ذا الكم الهائل من البث إن ه.واملجالت من سموم وإفساد وتخريب للقيم والذوق والهوية

الوافد الذي يخرتق األجواء والبيوت، ويتدفق بصورة مثرية، تستوجب عىل رجال اإلعالم وعىل 

الدعاة واملفكرين أن يواجهوا ذلك بتحصني أمتهم بالقيم، والسمو باملادة اإلعالمية الجادة 

  .والقوية الجاذبة للمشاهدين واملستمعني والقراء

وع اإلسالمي حقه من مساحة البث ائل اإلعالم بإعطاء املرش كام يجب أن تنهض وس

أكرب، ويف وقت مسموع، حتى يستطيع اإلسالم أن يؤدي رسالته عىل أكمل وجه يف مناهضة 

  الرذائل ، وغرس الفضائل، ونرش الصورة السمحة لإلسالم ، وبيان منهاجه
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الواهمون  الذي يتسم باليرس ورفع الحرج والرحمة والسالم، وليس كام يزعم 

والجاهلون واملعادون بأنه دين عنف أو تشدد، فإن مامرسة البعض من القلة النادرة لبعض 

ظواهر التشدد ال يصح الحكم بها عىل الجميع، فهم ليسوا من اإلسالم يف شئ، ألن اإلسالم هو 

، وقرصها عىل عليه و سلم  الـلـهصىل  جوهر رسالته لرسوله  الـلـهدين الرحمة ، لخص 

  ).وما أرسلناك إالّ رحمة للعاملني:(لرحمة، حني قالا

موز األمة وثوابت الرشائع الساموية، ألن رسالة ر كام يجب عىل اإلعالم أن يصون 

اإلعالم رسالة سامية هدفها النهوض باألمة، وليس التشكيك يف الثوابت وال الرموز، وإن حرية 

للرقي بالقيم والنهوض باألمة،  الكلمة التي نعيشها متثل مناخا صحيا، يجب أن يوظف

  .   والدعوة إىل وحدتها
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  خامتة
  

   العالج ثالثا..الوعي  أوال
  

ة اإلشاعة، من رؤية قرآنية، نرى لزاما التوقف ر يف ظاه )التنقيبية(بعد هذه الجولة 

اإلجراءات املنهجية املطلوبة ملواجهة سالح  )أجندة(، الستخالص )امتة املطافخ(قليال إزاء 

  .اإلشاعة، وإجهاض مفعولها، وتفادي تأثرياتها السلبية البالغة الخطورة والرضر معا

ة اجتامعية ونفسية ر وقد توصلنا خالل الفصول املتقدمة إىل أن اإلشاعة ظاه

جودة يف كل املجتمعات اإلنسانية، إنها وباء واقتصادية وسياسية وعسكرية وإعالمية مو 

الفرد أو الجامعة أو املجتمع أو العامل،  )فريوساته(فقد تهاجم . اجتامعي يصعب التخلص منه

. الجديد -فتشل فكره أو تفتك يف جسده، فكل منا عرضة لإلصابة بهذا الوباء القديم 

  .ته وتطويقه والسيطرة عليهولخطورة هذا الوباء فقد أنشأت الدول أجهزة خاصة ملقاوم

  :ق للتعامل مع هذا الوباء القاتلر وهناك ثالث ط
  

   :التوعية أوال.1

املستهدف، من مدنيني وعسكريني، باملخاطر الناجمة عن االستامع  رتوعية الجمهو 

وتقع املسؤولية الكربى، يف هذا املجال، عىل عاتق . لإلشاعة، أو نقلها، أو العمل عىل ترويجها

اإلعالم الجامهريي املسموعة كاإلذاعة، أو املقروءة كالصحف واملجالت والكتب، وسائل 

وأخريا القاسم املشرتك لهذه الوسائل جميعا، ونعني .. برصية كالتلفزيون والسينام/ والسمعية

  .به اإلنرتنت
  

  : الوقاية ثانيا. 2

ويدهم وتكون بتحصني الناس ضد اإلشاعة عن طريق تز . من العالج فالوقاية خري

  باملعلومات الدقيقة والكاملة والشاملة واملوضوعية واملوثوقة، عن كل يشء
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كذلك العمل للقضاء عىل األسباب التي تؤدي إىل وجود اإلشاعات، . يتعلق بحياتهم 

مثل؛ األهمية، والغموض، ونقص املعلومات، وتضاربها، والرقابة عىل رسيانها من املرسل إىل 

أي يجب العمل عىل عدم توفر جو مناسب وتربة خصبة لزرع بذور اإلشاعة . املستقبل

  .ري وقاية من اإلشاعة هو اإلميان، وقوة العقيدة، والوعيولكن خ. ومنوها وتكاثرها
  

   :العالج ثالثا.3

وتعتمد مقاومة اإلشاعة عىل . هذا الوباء فيجب العمل عىل مقاومته أّما إذا انترش

معرفة مصدرها ونشأتها ومحتواها وأسباب انتشارها ومكانها وزمانها، لدحضها والسيطرة 

  . عليها

ع يف القضاء عليها يف مهدها إن يد الناس بالعالج الذي يرس لذا يجب العمل عىل تزو

أمكن، أو الحد من رسعة انتشارها، أو نفيها إذا انترشت، وإال فستفتك باألمة عن طريق إثارة 

  .الفنت والقالقل واملخاوف واليأس واالستسالم

  :وملقاومة اإلشاعة يجب األخذ باألساليب التالية

  .فع مطلقي ومروجي اإلشاعةودوا رتحليل أسباب ومصاد. أ

  .وجي اإلشاعات وإسكاتهم إن أمكن، ومعرفة نقاط ضعفهم وقوتهمر الوصول إىل م.ب

املستهدف الذي أصيب أو تأثر بوباء اإلشاعة، ليطمنئ عىل رسعة  راالتصال بالجمهو .ج

  .معالجة املوضوع

  .املستهدف مبعلومات صادقة وكاملة عن موضوع اإلشاعة رتزويد الجمهو .د

بخطورة االستامع أو قراءة أو مشاهدة أو ترويج أو ترديد الشائعات، ويف  رتوعية الجمهو .ـه

  .حالة العلم بها، يجب إبالغ املسؤولني عنها؛ ألنهم هم أقدر الناس عىل الرد عليها

د عىل اإلشاعة بطريقة رسمية من قبل أهل العلم واملعرفة واملسؤولية، بطريقة ر يجب ال. و

  .ون اإلشارة إىل موضوعها أو تفصيالتهاغري مبارشة، د

  .د عليهار إذا كانت اإلشاعة سخيفة، يحسن تجاهلها وعدم ال. ز
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املستهدف شخصيا، كام يف حالة االتصال الشخيص، أو عن  ردحض اإلشاعة مبقابلة الجمهو . ح

  .طريق وسائل اإلعالم الجامهريية، كاإلذاعة والتلفزيون واملطبوعات

إلشاعة بإشاعة مامثلة عند اللزوم، برشط أن تكون أقوى منها، أي دحض د عىل ار ميكن ال. ط

  .الحجة بالحجة

كز معلومات الستقبال أسئلة الجمهور املستهدف، حول اإلشاعة والرد عليها، ر إنشاء م. ي

ورصد اإلشاعات التي ترسي يف املجتمع يف السلم والحرب، ومعرفة الدوافع السيكولوجية 

  .املحركة لها

يل جهاز مكون من عدة كفاءات يف علم االجتامع والنفس واالقتصاد والسياسة تشك. ك

  .د الرسيع والعلمي واملدروس عىل أية إشاعة قد تظهر يف املجتمعر واإلعالم، لل

ى أن اإلشاعة قدتكون إيجابية، مثل إشاعة جس النبض الجامهريي، أو ر ومن هنا ن

 إشاعة العدو بإشاعة أقوى منها، وقد تكون رفع الروح املعنوية، أو التوعية ،أو الرد عىل

  . اإلشاعة سلبية أو هدامة يجب مقاومتها، بكل األسلحة املتوفرة

د والجامعة واملجتمع والدول والعامل أجمع، ر إن مقاومة اإلشاعة هي مسؤولية الف

ابة ألن تأثريها ال يقترص عىل فرد بعينه أو مجتمع بعينه أو دولة بعينها، فالكل عرضة لإلص

بهذا املرض يف يوم ما، ومدى خطورة تأثريه تعتمد عىل جهاز املناعة لدى الجمهور املستهدف 

  .)1(لهذا الوباء

ومبادئ أساسية تتعلق بالعمل اإلعالمي والدعاية، واإلشاعة،  رتلك أفكا: وبعد

الناس،  والخرب، واألراجيف، والبّد من مراعاتها ملواجهة الحرب النفسية، وإليصال الحقيقة إىل

  .ولصيانة الرأي العام وحاميته من التضليل والجهل والفوىض
وتوجيهات رسولنا  الـلـهأن نقتفي خطى كتاب  - نحن مسلمي اليوم  -انار فام أح

، ونسري عىل املحّجة البيضاء، حتى ننجح يف مقاومة اإلشاعات عليه و سلم  الـلـهصىل  األكرم
  التي تحيط

                                                 
، 124ـ  122: يف دورية قراءات سياسية راملنشو ) سيكولوجية اإلشاعة(اعتمدنا بشكل أساس يف هذه النقاط عىل املقال القيم ) 1(

 .مرجع سابق
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حدب وصوب، بهدف تحطيم اإلسالم، ووقف انتشاره، باإلسالم واملسلمني، من كل  
وزعزعة املسلمني، وفتنتهم عن دينهم، وبث الفرقة بينهم، ليسهل عىل ذوي األغراض الخبيثة 

واستعباد ساكنيها، وتركيعهم  )1(السيطرة عىل ديار املسلمني وسلب خرياتها، ونهب ثرواتها
َوال {، و)2(}إِنَّ َربََّك لَِبالِْمرَْصاد{: ولكن. .وفق تلك الخطط املرسومة، حتى ال تقوم لهم قامئة

يُِّئ إِالّ ِبأَْهلِهِ    .          العيل العظيم  الـلـهصدق ،)3(}يَِحيُق الَْمكُْر السَّ
  

  .وآخر دعوانا  أن الحمد هلل  رب العاملني

                                                 
 .جع سابقر ؛ م62: سالميبحوث يف اإلعالم اإل) 1(

  .14: رالفج) 2(

  .43: رفاط) 3(
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  بطاقة شخصيةبطاقة شخصية

  

  م1950من مواليد. 

 م1972/ 71ج من جامعة بغداد، كلية اآلداب للعام الدرايس ر تخ. 

 بغداد.. البرصة، واسط: يف املحافظات) املرحلة الثانوية(س التدريسر ما.  

 من املسؤوليات اإلعالمية والثقافية التي تحملها: 

 .م1987-1982ير صحيفة الجهاد للسنوات ئيس تحرر  -

 .م1995-1990ئيس تحرير مجلة رسالة القرآن للسنوات ر  -

 .م1997تحرير مجلة النهج عام  رمدي -

 .م1999- 1996تحرير صحيفة املنتدى  رمدي -

 .م2003-2002ئيس تحرير مجلة التوحيد ر  -

  .م2003- 2002ابطة الكتاب واملثقفني العراقيني ر األمني العام ل -

 ك يف مؤمترات دولية وندوات مختلفة وألقى عرشات املحارضاتر شا. 

  م وحتى اآلن 2003ئيسا لتحرير صحيفة الدعوة، منذ نيسان ر عمل.  
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